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1 Managementsamenvatting  

1.1 Onderzoeksdoel 
Voorliggende rapportage bevat de uitkomsten van een onderzoek in het kader van 

artikel 217a van de provinciewet naar de kwaliteit van de sturingsvariabelen, 

financieringsinstrumenten in de aansturing door en interactie tussen de provincie 

Utrecht en een zestal gesubsidieerde ondersteuningsinstellingen. Met de resultaten 

van het onderzoek kan de aansturing door de provincie van deze instellingen verbeterd 

worden. Het onderzoek is gericht op leren en niet op verantwoording. Het onderzoek 

moet transparantie brengen in het eigen functioneren. Het onderzoek dient dan ook 

inzicht te bieden in de feitelijke aansturing van de ondersteuningsinstellingen en zou 

idealiter op basis daarvan moeten leiden tot de constatering wat goed gaat en wat 

geleerd kan worden.  

 

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is uitgewerkt in een drietal 
deelvragen: 

1. Wat zijn de sturingsvariabelen (output/outcome) (opzet)? 

2. Wat zijn de gekozen financieringsinstrumenten en sturingsmodellen (opzet)? 

3. Hoe verloopt de interactie tussen provincie en ondersteuningsinstellingen in de 

aansturing (werking)? 
 

Het onderzoek beperkt zich tot de zes ondersteuningsinstellingen die GS hebben 

geselecteerd bij de vaststelling van het onderzoeksplan 2013 (GS-besluit 4 december 

2012):  

 Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

 Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid(IVN) 

 Het Utrechts Landschap (HUL) 

 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

 Kunst Centraal (KC) 

 Bibliotheken Informatie Service Centrum (BISC). 
 

1.2 Onderzoeksaanpak 
Op basis van een ontwikkeld model voor de gegevensverzameling is de feitelijke 

aansturingspraktijk per ondersteuningsinstelling vastgesteld op basis van 

documentenstudie en interviews met betrokken provinciale medewerkers en 

vertegenwoordigers van de ondersteuningsinstellingen. Vervolgens zijn twee modellen 

ontwikkeld voor de analyse: één voor de analyse van de sturingsvariabelen en de 

financieringsinstrumenten. Als sturingsvariabelen zijn onderscheiden: sturing op 

doelstellingen van de provincie, sturing op een beleidstheorie (onderbouwing waarom 

verwacht kan worden dat de inspanningen van een ondersteuningsinstelling ook 

daadwerkelijk zullen leiden tot de beoogde resultaten), sturing op outcome, output en 

activiteiten en sturing op middelen en financieringsinstrumenten. Het tweede model is 

ontwikkeld voor de analyse van de feitelijke aansturing waarbij het accent ligt op de 

wijze waarop de provincie daar zelf inhoud aan geeft. Dus hoe de aansturing binnen de 

provincie intern is georganiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn mede 

geplaatst in het perspectief van de procesgerichte organisatie die de provincie wil zijn. 

Daartoe zijn de werkprocessen als onderlegger voor de gegevensverzameling en 

analyse gebruikt. Tot slot is ook de toepassing van de KEER-principes zoals bepaald 

voor de subsidieverlening, onderwerp van analyse geweest. 
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1.3 Samenvatting 
Deze samenvatting geeft een analyse van het provinciale sturingsmodel als geheel, 

waar het sturingsmodel is gedefinieerd als: de inrichting van werkprocessen 

afzonderlijk en de onderlinge verbinding van deze werkprocessen (keten) enerzijds en 

de gekozen sturingsvariabelen in de relatie provincie Utrecht en 

ondersteuningsinstelling aan de andere kant. De samenvatting begint met een aantal 

constateringen of observaties. Afgesloten wordt met een aantal aandachtspunten ter 

verbetering van het sturingsmodel. 

 

1.3.1 Constateringen  

Historisch gegroeide en informele relatie tussen de provincie en de 

ondersteuningsinstellingen 

Een van de kenmerken in de aansturing van de in het onderzoek betrokken 

ondersteuningsinstellingen is dat sprake is van een historisch gegroeide, informele 

relatie tussen de provincie Utrecht en de ondersteuningsinstellingen. Dat geldt voor 

het niveau van de accounthouder van de provincie, maar ook zijn er bij verschillende 

ondersteuningsinstellingen op bestuurlijk niveau goede en informele contacten. De 

relatie kan als goed worden gekwalificeerd en er sprake is van partnership. Dit wordt 

zo ervaren vanuit de provincie en de ondersteuningsinstellingen.  

 

Sturing op activiteiten van ondersteuningsinstellingen die passen binnen provinciale 

doelstellingen 

De provincie stuurt bij de ondersteuningsinstellingen vooral op het niveau van 

activiteiten. De activiteiten van de ondersteuningsinstellingen passen binnen de 

beleidsdoelstellingen en de ambities van de provincie. De activiteiten van de 

ondersteuningsinstellingen zijn veelal expliciet gekoppeld aan de provinciale 

doelstellingen zoals genoemd in de voor hen relevante beleidskaders. Echter een 

expliciete beleidstheoretische onderbouwing waarom deze activiteiten bijdragen aan 

de provinciale doelen ontbreekt bij nagenoeg alle onderzochte aansturingsrelaties. 

Sturing op outcome ontbreekt nagenoeg, de sturing op output als sturingsvariabele is 

beperkt te noemen. De sturing vindt bij alle in het onderzoek betrokken 

ondersteuningsinstellingen plaats via exploitatiesubsidies, waarbij ook bij meerdere 

ondersteuningsinstellingen met andere financieringsinstrumenten wordt gewerkt zoals 

beheersubsidies en projectopdrachten. 

 

Inhoudelijke samenhang tussen de verschillende werkprocessen moeilijk te 

achterhalen 

Binnen de provinciale organisatie lijkt op basis van de onderzochte aansturingsrelaties 

geen sprake te zijn van een duidelijke samenhangende beleids(levens)cyclus: van het 

gezamenlijk formuleren van de maatschappelijke opgaven en een strategische agenda 

uitmondend in een discussie over de gewenste outcome en output met de 

ondersteuningsinstellingen. En vervolgens een vertaling daarvan in de 

beleidsinstrumentatie, de programmering en het subsidieproces. Aan onderdelen van 

de beleidscyclus wordt wel invulling gegeven, zoals het delen van trends en 

ontwikkelingen en het verkrijgen van commitment van de ondersteuningsinstelling aan 

de strategische agenda van de provincie. Daarin zijn overigens wel verschillen te 

constateren bij de aansturing van de verschillende ondersteuningsinstellingen: bij de 

ene ondersteuningsinstelling gebeurt dat meer dan bij de andere. De inhoudelijke 

samenhang tussen de verschillende werkprocessen kan scherper. Dit maakt het lastig 

om de resultaten van de activiteiten van de ondersteuningsinstellingen op waarde te 
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schatten. Hiermee wordt bedoeld of die activiteiten ook bijdragen aan de doelrealisatie 

van de provincie Utrecht. 

 

Geen expliciete evaluatie op doelbereik 

Op het niveau van de activiteiten en middelen wordt geëvalueerd in het kader van de 

subsidiecyclus. Met andere woorden: bepaald wordt in welke mate de afgesproken 

activiteiten binnen de afgesproken financiële kaders zijn gerealiseerd. Er bestaat een 

(sturings)cyclus bij de subsidieverlening, maar die is meer gericht op het verdelen, 

toekennen en verantwoorden van financiële middelen en niet op doelrealisatie. Het 

ontbreken van SMART-resultaten verbonden aan de beoogde beleidsdoelstellingen 

maakt dat niet doelbereik kan worden afgerekend. Op één uitzondering na (BiSC) is, 

mede daardoor, ook geen sprake van een periodieke meerjarige evaluatie op 

doelbereik. Bij een aantal andere ondersteuningsinstellingen heeft in het (soms verre) 

verleden een evaluatie plaatsgevonden op (onderdelen van) de activiteiten van de 

ondersteuningsinstelling. 

 

1.3.2 Aandachtspunten 

Een eerste aandachtspunt is de beperkte uitwerking en invulling van de meeste 

onderzochte sturingsvariabelen. Er is sprake van een sturing op activiteiten en op 

middelen. Van sturing op outcome, een doordachte beleidstheorie en output is bij de 

meeste onderzochte aansturingsrelaties beperkt sprake. De sturing van de 

ondersteuningsinstellingen is gebaat bij een doordachte en samenhangende keuze 

voor sturingsvariabelen. In de KEER-principes is sturing op resultaatgebieden een 

belangrijk onderdeel. Verwacht zou worden dat toepassing van die principes een 

vertaling zou krijgen in SMART-geformuleerde resultaten (output en outcome). Dat is 

bij de onderzochte aansturingsrelaties maar in beperkte mate aangetroffen. Ook bij de 

Provinciale Staten leeft de behoefte om meer te willen en kunnen sturen op output en 

outcome. Het samen met de ondersteuningsinstellingen doordenken en uitwerken van 

de gewenste outcome die door de ondersteuningsinstelling gerealiseerd kan worden 

inclusief een onderbouwde beleidstheorie die aannemelijk maakt dat de outcome (en 

output) ook gerealiseerd zal worden, zou tot een samenhangende en expliciet 

vastgelegde sturing kunnen leiden. Het expliciteren van de beleidstheorie kan tevens 

helpen de politiek-bestuurlijke discussie en keuzes meer inhoud te geven. 

 

Een tweede aandachtspunt is de beperkte evaluatie van het provinciale doelbereik als 

gevolg van de inzet van de ondersteuningsinstellingen. Dat is in de huidige invulling 

van de aansturing ook niet eenvoudig door de reeds eerder geconstateerde beperkte 

beleidstheoretische onderbouwing en het beperkt expliciet sturen op outcome en 

output. Een evaluatie op basis van de huidige aansturingspraktijk kan mogelijk wel 

leiden tot een (re)constructie van een beleidstheorie. In een evaluatie kan niet alleen 

het behaalde doelbereik onderzocht worden, maar ook de samenhang tussen 

sturingsvariabelen, de sturingsvariabelen zelf en de keuze voor een 

ondersteuningsinstelling. 

 

Een derde aandachtspunt voor aansturing van de ondersteuningsinstellingen is de 

zeer beperkte personele scheiding tussen de verschillende provinciale 

werkprocessen. Veel van de processen (op subsidieverlening na) die bijdragen aan 

een goede aansturing van de ondersteuningsinstellingen spelen zich af in het hoofd en 

het handelen van één persoon. Er is geen intern mechanisme dat ertoe dwingt om 

bijvoorbeeld te komen tot een goede beleidstheorie of tot outcome en output, 
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waardoor tussen de verschillende werkprocessen een inhoudelijke en procesmatige 

verbinding ontstaat. Een informele relatie met de ondersteuningsinstellingen is op 

zichzelf prima, maar kent door de één op één relatie met de accounthouder weinig 

kritische beschouwing volgens het vier ogenprincipe. Er is een scheiding in het 

aansturingsproces aangebracht tussen de accounthouder en Services. Maar dat heeft 

in beperkte mate geleid, want wellicht niet beoogd met de scheiding, tot een 

doordachte keuze en consistente uitwerking van sturingsvariabelen en een doordacht 

proces van aansturing. In de aansturingsrelatie met het BiSC is wel degelijk sprake is 

van een doordachte uitvoeringsstrategie en vanaf 2014 is er ook sprake van een meer 

beleidstheoretische verbinding tussen de activiteiten van het BiSC en de provinciale 

doelstellingen. Gezien bovenstaande is het zinvol om de verantwoordelijkheden en 

proceseigenaren scherp te benoemen zodat aan elk van de werkprocessen en 

sturingsvariabelen goed invulling wordt gegeven. 

 

Afsluitend: bij elk van de aansturingsrelaties en beleidsopgaven zou moeten worden 

bepaald en expliciet vastgelegd hoe de sturing ingevuld moeten worden. Nu is het 

enige wat daarover vastgelegd is, terug te vinden in de subsidiecyclus, die zich erg 

concentreert op sturing op middelen en activiteiten. Overigens zal de sturing zowel in 

termen van werkprocessen als sturingsvariabelen per ondersteuningsinstelling 

verschillend kunnen worden ingevuld.  
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2 Onderzoeksvragen en –verantwoording 

2.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 
Het betreft een onderzoek in het kader van artikel 217a van de provinciewet naar de 

kwaliteit van de sturingsvariabelen, sturingsmodellen, financieringsinstrumenten en de 

interactie tussen de provincie Utrecht en een zestal gesubsidieerde 

ondersteuningsinstellingen. Met de resultaten van het onderzoek kan de aansturing 

door de provincie van deze instellingen verbeterd worden. Het onderzoek is gericht op 

leren en niet op verantwoording. Het onderzoek moet transparantie brengen in het 

eigen functioneren. Het onderzoek dient dan ook inzicht te bieden in de feitelijke 

aansturing van de ondersteuningsinstellingen en zou idealiter op basis daarvan 

moeten leiden tot de constatering wat goed gaat en wat geleerd kan worden.  

 

Het onderzoek is succesvol als: 

 Inzichtelijk wordt hoe de aansturing feitelijk plaatsvindt en 

 Inzichtelijk wordt in welke mate deze aansturing bijdraagt aan de doelen die de 

provincie Utrecht zich heeft gesteld 
 

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is uitgewerkt in een drietal 
deelvragen: 

1. Wat zijn de sturingsvariabelen (output/outcome) (opzet)? 

2. Wat zijn de gekozen financieringsinstrumenten en sturingsmodellen (opzet)? 

3. Hoe verloopt de interactie tussen provincie en ondersteuningsinstellingen in de 

aansturing (werking)? 
 

Het onderzoek beperkt zich tot de zes ondersteuningsinstellingen die GS hebben 

geselecteerd bij de vaststelling van het onderzoeksplan 2013 (GS-besluit 4 december 

2012):  

 Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

 Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid(IVN) 

 Het Utrechts Landschap (HUL) 

 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

 Kunst Centraal (KC) 

 Bibliotheken Informatie Service Centrum (BISC). 

 

2.2 Onderzoeksverantwoording 
Er waren drie fasen in de uitvoering van het onderzoek: (1) ontwikkelen van het 

onderzoeksmodel en uitwerking van onderzoeksvragen, (2) interviews met 

ondersteuningsinstellingen en medewerkers van de provincie en (3) analyse van de 

onderzoeksresultaten inclusief het opstellen van een rapportage. Voor de uitvoering 

van het onderzoek is gebruik gemaakt van een drietal modellen. Deze hebben elk een 

afzonderlijke functie: 

a. Onderzoeksmodel gegevensverkrijging en -ordening 

b. Analysemodel sturingsvariabelen en financieringsinstrumenten 

c. Analysemodel interactie provincie en ondersteuningsinstellingen 
 
Onderzoeksmodel gegevensverkrijging en -ordening 

De basis van het onderzoek wordt gevormd door het schetsen van de feitelijke situatie. 

Om de bestaande praktijk in de aansturing van de zes ondersteuningsinstellingen op 

een gestructureerde en eenduidige wijze te onderzoeken is een onderzoeksmodel 
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opgesteld waarlangs de huidige situatie in beeld is gebracht. Daarbij is aansluiting 

gezocht bij de “procestaal” zoals die door de provincie en de betrokken instellingen 

gehanteerd en herkend wordt. 

De provincie Utrecht heeft de ambitie zich om te vormen tot een procesgerichte 

organisatie1. Dat wil zeggen dat de organisatie wordt ingericht langs de lijnen van de 

verschillende werkprocessen. In het kader van procesgericht werken zijn zogenaamde 

standaard werkprocessen2 gedefinieerd die een duiding geven van de verschillende 

soorten werkzaamheden die worden uitgevoerd. De verschillende teamleiders zijn 

zogenaamde proceseigenaar van deze verschillende werkprocessen. Daarmee wordt 

de verdeling van de verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen de provincie 

Utrecht duidelijk. De verschillende werkprocessen beïnvloeden elkaar respectievelijk 

zijn met elkaar verbonden. Daarin weerspiegelt zich de noodzaak voor samenwerking 

binnen de provinciale organisatie. Voor het onderzoeksmodel is aangesloten bij de 

beoogde procesorganisatie die de provincie Utrecht wil zijn. Dat wil zeggen de 

verschillende standaard-werkprocessen zijn als ordeningskader gehanteerd om de 

feitelijke situatie met betrekking tot de aansturing van de ondersteuningsinstellingen in 

beeld te brengen. Daarbij wordt onderkend dat de praktijk van vandaag (mede) het 

resultaat is van de inrichting van de organisatie uit het verleden. Het voordeel van het 

hanteren van dit onderzoeksmodel is dat daarmee mogelijk aanbevelingen kunnen 

worden gedaan die verder vormgeven aan de gewenste procesgerichte organisatie die 

de provincie Utrecht wil zijn. 

 

Gekozen is voor een onderzoeksmodel dat uit zes onderdelen bestaat. Onderdelen die 

op grond van de beleidscyclus (waarin ook de PDCA-cyclus valt te onderkennen) in een 

volgorde zijn gezet. In onderstaand schema zijn de onderdelen weergegeven in een 

onderzoeksmodel: 
 
 

 
 

                                                                 
1  Uit “De toekomst begint nu, anders denken, anders werken, anders doen”, september 2011, 

pagina 4. 
2  Uit werkdocumenten “Procesmodel procesgericht werken provincie Utrecht”, 2013. 

Ontwikkeling beleid  
(Plan /Act)  

Ontwikkeling beleid  
(Plan /Act)  

Kwaliteit afweging 
gekozen beleids- en 
sturingsinstrumenten 

(Plan) 

Kwaliteit afweging 
gekozen beleids- en 
sturingsinstrumenten 

(Plan) 

Verbinding 
opdrachtformulering met 

beleidsdoelen(Do) 

Verbinding 
opdrachtformulering met 

beleidsdoelen(Do) 

Kwaliteit inrichting 
opdrachtgeverschap 

(Do) 

Kwaliteit inrichting 
opdrachtgeverschap 

(Do) 

Kwaliteit interactie 
provincie - instellingen 

(Do) 

Kwaliteit interactie 
provincie - instellingen 

(Do) 

Verbinding resultaten 
instellingen met 

realisatie provinciale 
ambities (Check) 

Verbinding resultaten 
instellingen met 

realisatie provinciale 
ambities (Check) 
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De zes onderdelen vormen de kern van het onderzoeksmodel, waarbij de verschillende 

standaard werkprocessen zoveel als mogelijk en relevant geordend zijn in deze zes 

onderdelen. De zes onderdelen zijn onderstaand toegelicht. 

1. Ontwikkeling beleid. De opdrachtformulering richting de 

ondersteuningsinstellingen dient gebaseerd te zijn op de ambities van de provincie. 

Verondersteld mag worden dat er sprake is van duidelijke formulering van een 

lange termijn agenda en gewenste maatschappelijke effecten. En dat die een 

sturende rol hebben in de aansturing van de ondersteuningsinstellingen. Daarmee 

is het van belang te onderzoeken in hoeverre invulling wordt gegeven aan de 

standaard werkprocessen co-design / maatschappelijke opgave, strategische 

agenda en beleidsontwikkeling op dit aspect voor elk van de zes te onderzoeken 

sturingsrelaties te bepalen. 

2. Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten. Logisch is te 

veronderstellen dat er een bewuste afweging is gemaakt in de gekozen 

beleidsinstrumenten met een onderliggende beleidstheorie en afwegingskader. 

Welke financieringsinstrumenten en sturingsmodellen zijn gekozen? En welk 

beleidstheoretisch afwegingskader is gebruikt? In dat licht dient de werking van 

het proces beleidsinstrumentatie te worden onderzocht. 

3. Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen. Verondersteld mag worden 

dat er een verbinding is tussen de beleidsdoelstellingen van de provincie en de 

activiteiten van de ondersteuningsinstellingen. Met andere woorden dat de 

provincie die activiteiten van de ondersteuningsinstellingen ondersteunt en 

bevordert, die bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelstellingen. Dit 

heeft raakvlakken met werkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in het 

standaard werkproces programmering.  

4. Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap. Verwacht mag worden dat er sprake is 

van opdrachtgeverschap richting ondersteuningsinstellingen dat goed is ingericht 

in termen van het formuleren van de inhoud van de opdracht, de te behalen 

resultaten, de sturingsvariabelen, beoordelingscriteria voor- en achteraf en de 

wijze van verantwoording. Onderzocht wordt in hoeverre de werkzaamheden zoals 

opgenomen in het standaard werkproces s opdrachtgeverschap – externe partijen3 

en het proces subsidieverlening in de praktijk invulling krijgen. 

5. Kwaliteit interactie provincie-ondersteuningsinstellingen. De interactie tussen de 

provincie en de ondersteuningsinstellingen verloopt gedurende de ‘opdracht’ goed 

in termen van sturing op inhoud en resultaten en kwaliteit van de relatie. Het gaat 

dus om de onderzoeksvraag hoe invulling wordt gegeven aan het proces 

regievoeren -accountmanagement. 

6. Verbinding resultaten instellingen met realisatie van provinciale ambities. Tot slot 

dient er een verbinding te zijn tussen de behaalde resultaten van de 

ondersteuningsinstellingen en de invloed die deze hebben op het realiseren van de 

beleidsambities van de provincie. Maar ook welke consequenties de resultaten 

hebben op de opdrachtformulering in de toekomst. Dus in welke mate is er sprake 

van een cyclisch verbeterproces in de aansturing van de 

ondersteuningsinstellingen op basis van behaalde resultaten uit het verleden en 

nieuwe ontwikkelingen? 

                                                                 
3  Dit proces is oorspronkelijk bedoeld voor een ander type organisaties (zoals RUD’s) en lijkt 

daardoor niet van toepassing. Echter omdat bepaalde elementen van het proces zeker 

relevant zijn voor de aansturing is gekozen om dit standaard werkproces wel te betrekken in 

het onderzoeksmodel. 
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De gegevens over de feitelijke aansturing zijn verzameld aan de hand van deze zes 

onderdelen. Per onderdeel van het onderzoeksmodel zijn deelonderzoeksvragen 

opgesteld (bijlage 5). Deze onderzoeksvragen zijn per onderdeel bloksgewijs 

beantwoord in de factsheets (zie bijlage 2).  

 

Vervolgens is het onderzoeksmodel voor de analyse van de gegevens uitgewerkt in 

een model voor de sturingsvariabelen en financieringsinstrumenten (ter 

beantwoording van onderzoeksvraag 1 en 2). En een analyseschema voor de 

beantwoording van onderzoeksvraag 3. Beide analysemodellen worden onderstaand 

toegelicht. 

 

Analysemodel sturingsvariabelen en financieringsinstrumenten 

De eerste twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de sturing 

(sturingsvariabelen, gekozen financieringsinstrumenten en sturingsmodellen). Dit 

vergt een beoordelingskader dat het mogelijk maakt de feitelijke situatie (zoals door 

middel van het bovenstaande onderzoeksmodel aan de hand van factsheets in beeld 

gebracht) te valideren. Hiertoe is onderstaand analysemodel opgesteld. 

 Hierin zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, outcome, 

beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject / 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

   

Doelstellingen van de 

provincie Utrecht 

 Dit zijn de door de provincie vastgelegde doelstellingen op het 

terrein waar de ondersteuningsinstellingen actief zijn. 

   

Outcome  

 

 Onder outcome wordt verstaan sturing op de beoogde 

(maatschappelijke) effecten. 

   

 

Beleidstheorie 

 Onder de beleidstheorie als object van sturing wordt verstaan: 

sturing geven aan een ondersteuningsinstelling op basis van een 

doordachte uitvoeringsstrategie. Een uitvoeringsstrategie waarin 

onderbouwd is waarom gekozen is voor een 

ondersteuningsinstelling en waarin ook sprake is van (een poging 

tot) een causale relatie tussen de doelstellingen en de activiteiten en 

output. 

   

Output  Onder output wordt verstaan de sturing en controle op de directe 

resultaten van de uitgevoerde activiteiten. 

   

Activiteiten 

 

 Onder activiteiten wordt verstaan sturing en controle op de te 

verrichten activiteiten (throughput) die worden verricht door 

ondersteuningsinstellingen 

   

Middelen (euro’s)  Onder middelen worden de ingezette middelen in euro’s verstaan.  

   

Financieringsinstrument  Hierbij gaat het om de argumentatie voor de gekozen 

financieringsinstrumenten. 
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Analysemodel interactie provincie en ondersteuningsinstellingen 

De 3e onderzoeksvraag betreft de interactie tussen de provincie en de 

ondersteuningsinstelling. Beantwoording van deze vraag vergt een analysekader op 

basis waarvan de feitelijke situatie kan worden beoordeeld. Dit is opgesteld aan de 

hand van de standaard werkprocessen zoals genoemd bij het eerste model. 

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden verschillende werkprocessen 

onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend ten opzichte van 

elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De aaneenschakeling van de 

verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of bedrijfsproces van de provincie 

Utrecht). Op grond van deze werkprocessen worden verantwoordelijkheden 

toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen binnen de provincie 

Utrecht (de zogenaamde proceseigenaren). De vraag is op welke wijze de provincie 

Utrecht de aansturing intern georganiseerd is. De standaard werkprocessen, 

geplaatst binnen de zes onderdelen van het onderzoeksmodel zijn als onderlegger van 

de analyse genomen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de standaard 

werkprocessen zijn beschreven en hoe die voor dit onderzoek zijn 

geoperationaliseerd. 

 

Procesbeschrijving  Interpretatie voor aansturing van 

ondersteuningsinstelling 

Co-design / maatschappelijke opgave 

Het proces van kennis delen met onze 

netwerkpartners over de huidige toestand, 

trends en toekomstige opgaven voor het 

grondgebied en de samenleving van de 

provincie Utrecht. Het resultaat is een 

gezamenlijke, lange termijn (10-20 jaar) agenda 

van maatschappelijke opgaven waaraan de 

netwerkpartners zich wederzijds committeren, 

ieder vanuit de kerntaken en 

verantwoordelijkheden van de eigen 

organisatie. Proces output: relevante outcome-

indicatoren, SMART-geformuleerde 

resultaatgebieden 

Relevante elementen in dit werkproces zijn 

het delen van kennis met onze 

netwerkpartners over de huidige toestand, 

trends en toekomstige opgaven voor het 

grondgebied en de samenleving van de 

provincie Utrecht. En het verkrijgen van 

commitment aan een gezamenlijke, lange 

termijn (10-20 jaar) agenda van 

maatschappelijke opgaven. Deze kennis delen 

en het commitment aan de agenda zou de 

basis moeten vormen voor het formuleren van 

relevante outcome-indicatoren en SMART-

geformuleerde resultaatgebieden in de relatie 

tot het werkgebied van de 

ondersteuningsinstelling.  

De vraag is of in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 kennisdeling over de trends en 

maatschappelijke opgaven; 

 commitment van de 

ondersteuningsinstelling is aan een lange 

termijn agenda van maatschappelijke 

opgaven van de provincie Utrecht en haar 

netwerkpartners en 

 SMART-resultaatgebieden waaruit ook 

concrete outcome en output kan worden 

afgeleid die betrekking hebben op het 

werkdomein van de 

ondersteuningsinstelling. 
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Procesbeschrijving  Interpretatie voor aansturing van 

ondersteuningsinstelling 

Strategische agenda 

Het proces van het opstellen van een lange 

termijn (5-10 jaar) strategische agenda voor het 

grondgebied en de samenleving van de 

provincie Utrecht op basis van de kerntaken van 

de provincie Utrecht. Proces output: lange 

termijn, gezamenlijke agenda van 

maatschappelijk opgaven voor het grondgebied 

provincie Utrecht op basis van de kerntaken, 

outcome-indicatoren voor resultaatgebieden en 

beleidsdomeinen. 

Relevante elementen van dit werkproces voor 

de relatie met de ondersteuningsinstellingen 

is de rol die de ondersteuningsinstellingen 

kunnen/willen spelen bij de realisatie van de 

strategische agenda voor het grondgebied en 

de samenleving van de provincie Utrecht, als 

uitwerking de maatschappelijke opgaven en 

de politieke keuzes die gemaakt zijn in het 

coalitieprogramma. Die agenda zou outcome-

indicatoren voor de resultaatgebieden en 

beleidsdomeinen moeten bevatten die raken 

aan de betrokken ondersteunende 

instellingen. 

De vraag is of in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen sprake is: 

 van betrokkenheid van de instellingen bij 

de uitvoering van de strategische agenda 

van de provincie en 

 een betrokkenheid van de instellingen die 

ook leidt tot voor de instellingen relevante 

outcome-indicatoren, waarop de 

provincie vervolgens de sturingsrelatie 

kan invullen. 

Beleidsontwikkeling 

Het proces van het vertalen van de strategische 

agenda van de provincie Utrecht naar integrale 

beleidsdoelen voor de verschillende 

beleidsvelden, beoogde effecten, in te zetten 

instrumenten, te behalen resultaten en kaders 

voor de beleidsinstrumentatie. 

Proces output: output-indicatoren per 

beleidsdomein, meetbare, integraal afgestemde 

beleidsopgaven, keuze voor instrumentenmix en 

prioritering van de inzet, besluit over 

beleidsopgaven en instrumentarium, 

beleidsmonitor. 

Relevante elementen van dit werkproces 

omvat het formuleren van integrale 

beleidsdoelen en beoogde effecten (als 

uitwerking van de strategische agenda) op de 

werkdomeinen waarbinnen de 

ondersteunende instellingen actief zijn. Denk 

daarbij aan beleidsvisies en beleidsnota’s. 

Ook het bepalen welke bijdrage /resultaten 

van een instelling wordt verwacht en het in te 

zetten instrumentarium (inclusief 

beleidsmonitor) is daarbij van belang.  

De vraag is of in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 een heldere beleidsopgave is 

geformuleerd met SMART output-

indicatoren op het werkdomein waarop 

de instellingen actief zijn; 

 periodiek (bijvoorbeeld eens per vier jaar) 

de samenwerkingsrelatie tegen het licht 

wordt gehouden in termen van rol en 

bijdrage van instelling;  

 periodiek (bijvoorbeeld twee- of 

vierjaarlijks) de ondersteuningsinstelling 

bij de beleidsontwikkeling wordt 

betrokken; 
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Procesbeschrijving  Interpretatie voor aansturing van 

ondersteuningsinstelling 

 een doordachte samenhang van de 

verschillende ingezette instrumenten 

zoals exploitatiesubsidies, 

beheersubsidies en projectsubsidie of –

financiering en 

 periodiek (bijvoorbeeld twee- of 

vierjaarlijks) beleidsevaluatie op basis 

van een beleidsmonitor, waarbij de 

bijdrage/behaalde resultaten van de 

ondersteuningsinstelling worden 

betrokken. 

Beleidsinstrumentatie 

Het proces van het ontwikkelen, (her)gebruiken 

en/of inrichten van de instrumenten voor de 

realisatie van beleidsopgaven, waarbij tevens 

de mogelijkheid wordt gecreëerd om regie te 

kunnen voeren op de uitvoering. Proces output: 

programma van eisen voor (mix van) 

instrument(en), zorgvuldig gekozen (en 

samengestelde mix van) instrument(en) voor de 

beleidsuitvoering, ex-ante uitvoeringstoets op 

uitvoerbaarheid van (mix van) instrument(en), 

prioritering ten aanzien van de inzet van de (mix 

van) instrument(en) voor de beleidsuitvoering 

en besluitvorming over toepassing, condities en 

inzet van de (mix van) instrument(en). 

Relevante elementen uit dit werkproces is de 

keuze voor de inzet van het instrumentarium. 

Kijkend naar de praktijk is de inzet van 

financiële instrumenten vanuit de provincie 

dominant in de relatie met de ondersteunende 

instellingen. Daarnaast is van belang te kijken 

naar de causale relatie tussen de 

geformuleerde beleidsopgaven (zie 

beleidsontwikkelingen) en de inzet van de 

instrumenten (beleidstheorie). Voor het 

subsidie-instrumentarium geldt dat binnen de 

PU gewerkt wordt met de zogenaamde KEER-

systematiek. 

De vraag is of in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen sprake is: 

 van een gezamenlijk ontwikkelde 

beleidstheorie die een doordachte relatie 

legt tussen de doelstellingen (verder 

geoperationaliseerd in outcome en 

output) van de provincie en de output en 

activiteiten van de 

ondersteuningsinstelling en 

 een ex-ante en/of ex-post toetsing 

plaatsvindt op de uitvoerbaarheid en 

verwachte effectiviteit van de gekozen 

instrumenten. 

Programmeren 

Programmering is een instrument dat gekoppeld 

is aan de realisatie van een of meer 

beleidsdoelen waarbij keuzes worden gemaakt 

respectievelijk prioriteiten worden gesteld voor 

het (veelal meerjarig) toedelen van personele en 

financiële capaciteit. Proces output: toelatings- 

en verdelingscriteria, meerjaren 

programmering van mensen en middelen aan 

een specifieke taak of een specifiek doel en 

toekenningsbesluiten en/of 

Relevante elementen uit dit werkproces in de 

relatie met de ondersteuningsinstellingen is 

het stellen van (beleids) prioriteiten en de 

verdeling en toekenning van provinciale 

financiële middelen (zie ook hoofdstuk 3, 

sturingsvariabelen middelen en 

financieringsinstrumenten). De hieruit 

voortvloeiende activiteiten zijn gebundeld 

onder de noemer programmeren. 

De vraag is of in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van: 
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Procesbeschrijving  Interpretatie voor aansturing van 

ondersteuningsinstelling 

opdrachtverstrekkingen.  sturing op prioriteiten in de beoogde 

resultaten en/of voorgenomen activiteiten 

van de ondersteuningsinstellingen op 

basis van de gestelde beleidsdoelen (zie 

beleidsontwikkeling) en de beschikbare 

middelen en 

 toekenning van middelen aan specifieke 

outcome / output / activiteiten die door de 

ondersteuningsinstelling gerealiseerd 

moeten worden en of op basis daarvan 

ook een passend instrument (zie 

beleidsinstrumentarium) is gekozen. 

Opdrachtgeverschap externe partijen 

Het proces van voorbereiden, overleggen, 

inventariseren, vastleggen en implementeren 

vanuit de rol van opdrachtgever aan de 

organisatie die namens de provincie Utrecht 

feitelijke uitvoering van taken op zich neemt. 

Proces output: concrete resultaten, SMART 

geformuleerde resultaten en kwaliteitscriteria, 

die met behulp van concrete prestatie-

indicatoren het mogelijk maken om te kunnen 

beoordelen in welke mate de prestaties 

overeenkomen met de 

uitvoeringsovereenkomst. 

Relevante elementen uit dit werkproces zijn 

aan de orde als sprake is van een opdracht 

van de provincie aan de instelling om 

provinciale taken uit te voeren. Er is dan 

sprake van het uitbesteden van taken, waarbij 

de eindverantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de taken en het resultaat bij de 

provincie blijft liggen. Vaak gaat het om 

afgebakende, soms meerjarige opdrachten op 

basis van een resultaatsverplichting waar 

mogelijk de inkoopregels op van toepassing 

zijn. Beheersovereenkomsten zijn hiervan een 

voorbeeld. Er is dan sprake van een 

contractuele relatie. Dit ter onderscheiding 

van een subsidierelatie die gebaseerd is op 

publieksrecht (zie subsidieverlening).  

De vraag is of in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van 

 opdrachtgeverschap van de provincie 

Utrecht richting de instellingen om 

bepaalde taken uit te voeren op basis van 

een specifiek contract en waarop hebben 

deze opdrachten betrekking hebben en 

 in hoeverre inhoud wordt gegeven aan 

het toetsen of gemaakte afspraken over 

resultaten door de 

ondersteuningsinstellingen ook worden 

gehaald. 

Dienstverlening subsidieverlening 

Het proces van subsidieverlening van aanvraag 

klant tot levering klant. Het gaat in dit proces om 

het verstrekken van subsidies aan klanten van 

de provincie, maar ook het verstrekken van 

informatie en het afhandelen van klachten 

daaromtrent. Proces output: 

subsidiebeschikkingen geleverd aan de klant 

Relevante elementen uit dit werkproces 

betreft het administratief proces van 

toekenning en controle op rechtmatigheid en 

doeltreffendheid. 

Binnen de provincie wordt gewerkt met de 

KEER-systematiek, waar drie arrangementen 

worden onderscheiden. Dit houdt in dat in het 

proces van toekenning en verantwoording van 
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Procesbeschrijving  Interpretatie voor aansturing van 

ondersteuningsinstelling 

binnen de gestelde termijnen en conform de 

gestelde kwaliteitseisen, zaakdossiers van 

subsidieaanvragers, informatie geleverd aan de 

klant volgen het principe Click-Call-Face en 

klanttevredenheidsonderzoeken. 

subsidies een onderscheid wordt gemaakt 

naar de hoogte van het subsidiebedrag en dat 

wordt afgerekend op basis van 

resultaatsindicatoren. Binnen de provincie 

wordt het administratief proces uitgevoerd 

door de afdeling Services. Het bepalen of en 

de mate waarin het subsidie instrument wordt 

ingezet en de te leveren SMART-prestatie ligt 

bij de andere afdelingen. 

De vraag is of in de aansturing van de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 een goede interne afstemming tussen het 

subsidieverleningsproces en de 

accounthouder waarbij de verschillende 

verantwoordelijkheden goed (kunnen) 

worden ingevuld; 

 een door de ondersteuningsinstelling 

ervaren goede afstemming tussen de 

accounthouder van Beleid en Services en 

 SMART-geformuleerde outcome, output 

en activiteiten zijn geformuleerd zodat het 

toetsen en beschikken door Services 

adequaat kan worden uitgevoerd. 

Regievoeren-accountmanagement 

Het proces dat betrekking heeft op het 

maximaliseren van de klanttevredenheid bij 

interne en externe klanten (accounts) door: de 

naleving van de vastgelegde afspraken met 

klanten te managen structureel de wensen en 

behoeften van klanten te inventariseren te 

voldoen aan de wensen en behoeften van de 

klant. Proces output: accountplannen, 

voortgangsinformatie, accountgesprekken en 

inventarisaties van wensen, behoeften en 

ideeën. 

Relevante elementen uit dit werkproces 

betreft de wijze waarop overleg en 

afstemming vanuit de provincie met de 

ondersteuningsinstellingen vorm en inhoud 

zou moeten krijgen. Dit is in de praktijk gericht 

op het managen van het formuleren en 

naleven van gemaakte afspraken. En het 

voorkomen van ongewenste fricties en 

tegenstrijdigheden in het handelen van 

verschillende medewerkers van de provincie 

Utrecht richting de ondersteunende 

instellingen. De vraag is of in de relatie van de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 overleg en afstemming gericht op het 

maken en naleven van 

(resultaat)afspraken en 

 interne coördinatie binnen de provincie 

om fricties en tegenstrijdigheden in het 

handelen van de provincie te voorkomen 

op alle onderdelen van beleidscyclus (zie 

voorgaande werkprocessen). 
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In de analyse is onderscheid gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is 

aangetroffen en een aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. In 

bijlage 1 is per ondersteuningsinstelling via onderstaand schema de 

uitvoeringspraktijk beschreven geordend naar de standaard werkprocessen, waarbij 

aandachtspunten zijn geformuleerd.  

 

 

De drie modellen zijn geaccordeerd door de concerncontroller. 
 
Werkwijze 

Gestart is met een documentenstudie. Dit om te voorkomen dat de 

onderzoeksresultaten alleen gebaseerd zijn op percepties en opvattingen van 

betrokken functionarissen van de provincie en de ondersteuningsinstellingen. Met de 

documentenstudie is een feitelijke onderbouwing van de bevindingen in het onderzoek 

gerealiseerd. De documentenstudie heeft zich beperkt tot twee (kalender)jaren (2012 

en 2013), waarbij relevante ontwikkelingen voor 2014 zijn meegenomen. Op basis van 

de documentenstudie is per ondersteuningsinstellingsrelatie een factsheet (zie bijlage 

2) opgesteld waarin per onderdeel van het onderzoeksmodel de bevindingen aan de 

hand van de onderzoeksvragen zijn vastgelegd. Gesproken is met: 

Provinciale functionarissen: 

– Beleidsmedewerkers / accounthouders voor de ondersteuningsinstellingen 

– Medewerkers planning en control voor processen toezicht en 

begrotingscyclus 
 
Functionarissen ondersteuningsinstellingen: 

– Management- of bestuursleden 

De interviewverslagen zijn ter controle aan de respondenten aangeboden en 

geanonimiseerd in rapportages verwerkt. 
 

Vervolgens zijn de bevindingen geanalyseerd aan de hand van de twee hierboven 

genoemde analysemodellen. Per organisatie (zie bijlage 1) is bepaald hoe de 

aansturing vanuit de provincie heeft gefunctioneerd. De analyse vindt plaats aan de 

hand van de onderzoeksvragen en de werkprocessen zoals gehanteerd door de 

provincie Utrecht. Vervolgens is eenzelfde analyse uitgevoerd voor de zes 

onderzochte aansturingsrelaties tezamen.  

 

 

 

keten (standaard werkproces PU) Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / maatschappelijke opgave   

Strategische agenda   

Beleidsontwikkeling   

Beleidsinstrumentatie   

Programmeren   

Opdrachtgeverschap externe partijen   

Dienstverlening subsidieverlening   

Regievoeren-accountmanagement   
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2.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 zijn de bevindingen weergegeven betreffende de door de provincie 

gehanteerde sturingsvariabelen. In hoofdstuk 4 is weergegeven hoe de aansturing 

eruit ziet en hoe de interactie tussen de provincie en ondersteuningsinstellingen in de 

aansturing verloopt. In hoofdstuk 5 is het sturingsmodel als geheel beoordeeld vanuit 

de drie hoofdvragen. Hoofdstuk vijf bevat een aantal constateringen en 

aandachtspunten voor het sturingsmodel. 
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3 Sturingsvariabelen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen weergegeven ter beantwoording van de 

onderzoeksvraag welke sturingsvariabelen de provincie Utrecht bij de onderzochte 

ondersteuningsinstellingen heeft gehanteerd. De bevindingen zijn eerst op het niveau 

van elke ondersteuningsinstellingen gerapporteerd (zie bijlage 1). Dit hoofdstuk bevat 

een generieke samenvatting van de bevindingen per sturingsvariabele op basis van 

zes ondersteuningsinstellingen. 

 

3.2 Uitkomsten onderzoek 

3.2.1 Sturing op beleidsdoelstellingen 

Beleidsdoelstellingen zijn de door de provincie vastgelegde doelstellingen op het 

terrein waar de ondersteuningsinstellingen actief zijn. Het gaat hier om de provinciale 

ambities op een abstract en kwalitatief geformuleerd niveau. Denk aan doelstellingen 

als het vergroten van de biodiversiteit, het terugdringen van laaggeletterdheid onder 

jonge kinderen, het versterken van de innovatieve kracht van de Utrechtse economie 

etc.  

 

De provincie stuurt op de beleidsdoelstellingen zoals die op de terreinen waarop de 

ondersteuningsinstellingen actief zijn, geformuleerd zijn. Daarbij valt een 

beleidshiërarchie te onderkennen waarbij een beperkt aantal hoofddoelstellingen zijn 

vastgelegd in overkoepelende kaders zoals het coalitieakkoord en de programma-

begroting. Deze worden vervolgens geconcretiseerd in meer op het specifieke 

beleidsdossier toegesneden beleidskaders.  

Vastgesteld kan worden dat elk van de ondersteuninginstellingen activiteiten uitvoert 

die inhoudelijk te koppelen zijn aan een of meerdere provinciale beleidsdoelstellingen. 

Meestal zijn deze doelstellingen in één beleidskader (bijvoorbeeld Cultuur van U) 

geformuleerd. Of is er sprake van sturing op doelstellingen vanuit meerdere relevante 

beleidskaders (bijvoorbeeld bij NMU en HUL). De meeste beleidskaders zijn verankerd 

in de overkoepelende beleidskaders zoals het Coalitieakkoord. In een enkel geval is 

een beleidskader (NME) opgesteld ter beleidsmatige inbedding van de activiteiten van 

een ondersteuningsinstelling (IVN). Echter dit beleidskader is niet verankerd in de 

hoger gelegen beleidskaders. Er vindt dus sturing plaats vanuit dit beleidskader, maar 

dit lijkt niet gekoppeld te zijn aan een beleidsdoelstelling op het niveau van de hoger 

gelegen beleidskaders zoals het Coalitieakkoord. 

In de meeste werkplannen van de ondersteuningsinstellingen worden voorgenomen 

activiteiten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen van de provincie. Van een expliciete 

inbedding van de resultaten van de ondersteuningsinstelling (geformuleerd als 

bijdrage aan de doelrealisatie) in de planning en controlcyclus van de provincie is bij 

de meeste ondersteuningsinstellingen niet of nauwelijks sprake. 

 

Een aandachtspunt is dat de beleidsdoelstellingen in de beleidskaders op 

verschillende niveaus zijn geformuleerd: of in brede algemene bewoordingen of 

ambities gesteld of meer uitvoeringsgericht geformuleerd, waarbij zelfs doelstellingen 

gekoppeld zijn aan ondersteuningsinstellingen. De beleidsdoelstellingen zijn (zie 

navolgende paragraaf) niet of nauwelijks voorzien van outcome en in beperkte mate 

van output. Daardoor is sturing op outcome en output moeilijk en is het lastig om de 

resultaten van de ondersteuningsinstellingen in te bedden in de planning en 

controlcyclus.  
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3.2.2 Sturing op outcome 

Onder outcome wordt verstaan sturing op de beoogde (maatschappelijke) effecten. 

“Zo kan bijvoorbeeld de beleidsdoelstelling “vergroten van de biodiversiteit” vertaald 

worden naar specifieke soorten, aantallen of specifieke gebieden. Het maakt het 

gewenste eindresultaat zichtbaar. Deze maatschappelijke effecten dienen te worden 

nagestreefd met behulp van (uiteenlopende) provinciale inspanningen. Het 

daadwerkelijk bereiken van deze effecten is mede afhankelijk van externe factoren: de 

inspanningen van andere partijen, maar ook factoren als klimaat en conjunctuur 

kunnen hierop van invloed zijn. Sturen op outcome vergt het formuleren van heldere 

indicatoren. 

 

De provincie stuurt, voor zover binnen de kaders van dit onderzoek waarneembaar, 

niet gestructureerd op outcome. Zo is in veel beleidskaders de outcome niet 

geformuleerd. De doelstellingen zijn grotendeels verwoord op het niveau van 

beleidsprestaties en niet als maatschappelijke effecten. De gegeven verklaring voor 

het niet formuleren van outcome is vaak gelegen in de provinciale taken en 

rolopvatting van de provincie: de provincie formuleert doelen als ondersteuning en 

professionalisering, innovatie, het zorgdragen voor een lokale infrastructuur van 

cultuureducatie, het bevorderen van kennisuitwisseling. Zowel voor de provincie als 

voor de ondersteuningsinstellingen is het lastig om bij dit type doelen 

maatschappelijke effecten (outcome) te formuleren. Wel vinden er discussies bij de 

vaststelling van een werkplan van de ondersteuningsinstelling plaats op het niveau van 

outcome: een voorbeeld hiervan is onder meer het verleggen van de aandacht van 

Natuur en Milieu Utrecht naar de energieprestaties van de bestaande bebouwde 

omgeving. Deze accentverlegging heeft op basis van het bestuurlijk overleg, 

gaandeweg een subsidiejaar vorm gekregen. Maar dat leidt niet tot het vaststellen van 

outcome-indicatoren of afspraken over te realiseren maatschappelijke effecten.  

 

Een aandachtspunt bij deze sturingsvariabele is, dat sturing op dit niveau feitelijk niet 

plaatsvindt. Met als risico dat niet duidelijk wordt welke maatschappelijke effecten met 

de provinciale sturing worden bereikt. Bij meerdere ondersteuningsinstellingen is wel 

behoefte aan sturing op outcome, juist omdat de veelal breed geformuleerde 

doelstellingen en ambities van de provincie in de verschillende beleidskaders het lastig 

kunnen maken om tot een werkplan te komen. Het expliciet maken van de gewenste 

outcome kan tot een effectievere aansturing van de ondersteuningsinstellingen leiden. 

Hier ligt ook een nauwe relatie met de volgende paragraaf. 

 

3.2.3 Sturing op de beleidstheorie 

Onder de beleidstheorie als object van sturing wordt verstaan: sturing geven aan een 

ondersteuningsinstelling op basis van een doordachte uitvoeringsstrategie. Een 

uitvoeringsstrategie waarin onderbouwd is waarom gekozen is voor een 

ondersteuningsinstelling en waarin ook sprake is van (een poging tot) een causale 

relatie tussen de doelstellingen en de activiteiten van de instellingen en output en 

outcome. Een beleidstheorie gaat over het expliciteren van verklarende factoren 

waarom een bepaalde outcome en output gerealiseerd wordt of kan worden. Het 

sturen op de beleidstheorie wil niet zeggen dat de provincie zelf de inhoud daarvan 

bepaald, maar dat in samenspraak met de betrokken stakeholders de relevante 

aannames worden bepaald en geëvalueerd. 
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Bij verreweg de meeste ondersteuninginstellingen stuurt de provincie niet op basis van 

een expliciete beleidstheorie. Er is meestal sprake van een historisch gegroeide 

subsidierelatie. De keuze van de activiteiten ter realisatie van de doelen vindt plaats op 

grond van expertise en continuïteit. Er is vaak geen sprake van een omvattende 

redenering over de effectiviteit van het activiteitenpakket in relatie tot de 

beleidsdoelstellingen. Bij één ondersteuningsinstelling (BiSC) is echter wel sprake van 

een keuze voor een expliciete uitvoeringsstrategie die op basis van evaluatie en 

voortschrijdend inzicht wordt aangepast. De meeste ondersteuningsinstellingen 

proberen op eigen initiatief de provinciale doelstellingen en ambities te vertalen naar 

werkplannen met activiteiten en output. Dit kan worden opgevat als een poging tot een 

beleidstheorie, maar de praktijk is dat bij doelstellingen activiteiten worden geplaatst 

zonder een expliciet beargumenteerde keuze of strategie. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is de beperkte sturing via een doordachte 

beleidstheorie. De activiteiten van de ondersteuningsinstellingen worden weliswaar 

vaak geordend naar de beleidsdoelstellingen van de provincie, maar van een 

doordachte en expliciet vastgelegde uitvoeringstrategie en een aannemelijk gemaakte 

causale relatie tussen de doelstellingen en de activiteiten, output en outcome is zelden 

sprake. De keuze voor een ondersteuningsinstelling is eveneens zelden expliciet 

gemaakt. Vaak is er sprake van een historisch gegroeide subsidierelatie. Door een 

sturing via een beleidstheorie ontstaat een mogelijkheid voor de provincie Utrecht om 

effectief te sturen op doelrealisatie en ook een doordachte keuze te maken voor de 

daarbij te betrekken ondersteuningsinstelling(en). 

 

3.2.4 Sturing op output 

Onder output wordt verstaan de sturing en controle op de directe resultaten van de 

uitgevoerde activiteiten. Sturen op output houdt in dat aan het niet bereiken van de 

vooraf afgesproken resultaten in enigerlei vorm consequenties voor de uitvoerende 

instelling worden verbonden. 

 

Het onderzoek levert op dit punt een diffuus beeld op. Aan de ene kant is het 

rapporteren over de voortgang van de in het werkplan aangekondigde activiteiten een 

voortdurend onderwerp van gesprek. Veel van het contact tussen provincie en de 

instelling gaat hierover. Anderzijds gebeurt dit vaak mondeling en impliciet; provincie 

en instelling zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor eventuele tegenslagen in de 

uitvoering van activiteiten. De provincie stuurt daarbij deels op output: bij een deel van 

de activiteiten in de werkplannen van de ondersteuningsinstellingen is output 

geformuleerd. De output is vaak niet SMART geformuleerd. Soms is dat gelegen in het 

feit dat het een werkplan voor één jaar betreft, waardoor in redelijkheid mag worden 

verwacht dat de output in het betreffende jaar zal worden gerealiseerd. 

Het verbinden van consequenties aan het niet realiseren van de vooraf gesproken 

output is hierdoor feitelijk geen onderwerp van gesprek en ook geen onderdeel van de 

relatie. 

 

Een aandachtspunt is dat op dit niveau weliswaar enige sturing plaatsvindt, maar dat 

niet bij alle activiteiten ook concrete output is geformuleerd. Hier wreekt zich 

waarschijnlijk ook het gebrek aan output-indicatoren in de beleidskaders. Denkbaar is 

dat de provincie zich op dit punt nadrukkelijker als een opdrachtgever opstelt die 

helder is over de verwachte resultaten. En vervolgens de verantwoordelijkheid over de 

rapportage en verantwoording daarover (inclusief de handelwijze bij vertraging, 
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tegenslagen en niet doorgang kunnen vinden van in werkplannen opgenomen 

activiteiten) meer expliciet bij de ondersteuninginstelling legt. Overigens zonder dit ten 

koste te laten gaan van het partnerschap en in nodeloze formalisering van de 

betrekkingen te vervallen. 

 

3.2.5 Sturing op activiteiten 

 Hieronder wordt verstaan sturing en controle op de te verrichten activiteiten 

(throughput) die worden verricht door ondersteuningsinstellingen. Dit houdt in dat 

vooraf gestuurd wordt op de samenstelling van een adequaat spectrum aan 

activiteiten (doordacht passend bij de beleidsdoelstellingen en de te realiseren 

outcome en output). Gaandeweg het subsidiejaar wordt gemonitord op de 

daadwerkelijke uitvoering hiervan. Bij veranderingen gedurende het subsidiejaar 

(activiteiten vinden geen doorgang) wordt gestuurd op vervangende activiteiten. 

 

De provincie stuurt, overwegend op de uit te voeren activiteiten. In de meeste 

werkplannen zijn activiteiten geformuleerd. De provincie stuurt en controleert op de 

daadwerkelijke uitvoering van deze activiteiten. De activiteiten komen vaak in nauwe 

samenspraak (maar meestal op initiatief van de ondersteuningsinstelling) met de 

provincie tot stand. Deze samenspraak betreft het detailniveau van activiteiten 

afzonderlijk maar ook het programmatische niveau (zoals budgetten per programma). 

Gesteld kan worden dat er een voortdurende interactie is tussen de 

ondersteuningsinstellingen en de provincie op basis van informele korte lijnen. Contact 

is er op uiteenlopende niveaus en in het kader van een brede range aan dossiers. Door 

de informele en korte lijnen, is sprake van een voortdurende uitwisseling tussen de 

beleidspraktijk bij de provincie en de uitvoeringservaringen bij de 

ondersteuningsinstellingen 

 

Een aandachtspunt is dat door het bij de meeste ondersteuningsinstellingen ontbreken 

van een expliciete beleidstheorie achter de aansturing, men terugvalt op het maken 

van afspraken over activiteiten. Waarbij het de vraag is of deze activiteiten wel het 

beste zijn voor het doelbereik. Er is sprake van een intuïtieve wisselwerking tussen 

doelen en activiteiten, van een expliciete uitvraag is, op één ondersteuningsinstelling 

na, geen sprake. In het verlengde van hetgeen hierboven onder “sturing op output” is 

gesteld is het voorstelbaar dat de provincie zich op dit punt nadrukkelijker als een 

opdrachtgever opstelt. De verantwoordelijkheid voor de activiteiten (en de verbinding 

met de gewenste effecten en beleidsdoelen) komt daarbij nadrukkelijker bij de 

ondersteuningsinstellingen te liggen.  

 

3.2.6 Sturing op middelen 

Onder middelen worden de ingezette middelen in euro’s verstaan. Door te sturen op de 

omvang van deze middelen is beïnvloeding mogelijk van de te behalen resultaten. Deze 

kunnen toe- of afnemen in verhouding tot het belang, de urgentie of de relevantie van 

de te verwachten resultaten van de ondersteuningsinstelling. 

 

Via de toekenning en verantwoording van de subsidie wordt gestuurd op middelen. Dat 

betekent in de praktijk sturing vooraf (bijvoorbeeld door een generieke of specifieke 

korting op het budget) en sturing achteraf (op basis van behaalde resultaten in 

vergelijking tot de gemaakte afspraken). Dat laatste is uiteraard ook sturing op het 

niveau van activiteiten en output, maar dan voorzien van financiële consequenties. De 

beschikbare middelen en de dynamiek hierin over de jaren heen, bepaalt mede, ook op 
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hoofdlijnen, het pakket aan werkzaamheden. De afspraken over het financiële kader 

(hoeveel geld is er beschikbaar en generieke afspraken over budgetkortingen) zijn 

dominant in de sturing. Daarbinnen wordt wel de discussie gevoerd over de uit te 

voeren activiteiten binnen de beschikbare middelen. Echter een expliciete afweging 

(en besluitvorming) over de omvang van de middelen, in relatie tot de gewenste 

resultaten en effecten ontbreekt. De omvang van de middelen lijkt op voorhand vast te 

staan, daarbinnen wordt een activiteitenprogramma ontwikkeld. 

 

Belangrijk aandachtspunt hierbij is de omvang van de middelen niet op voorhand vast 

te leggen maar te bepalen op basis van een (uit de beleidstheorie af te leiden) belang 

dat aan de door de instelling te behalen resultaten wordt toegekend. Omdat dit 

tegelijkertijd raakt aan de bestaanszekerheid van de instellingen lijken meerjarige 

afspraken hiertoe geboden. 

 

3.2.7 Financieringsinstrumenten 

Hierbij gaat het om de argumentatie voor de gekozen financieringsinstrumenten. Naast 

de omvang van de in te zetten middelen staan de provincie ook keuzemogelijkheden 

ter beschikking ten aanzien van de wijze waarop deze worden ingezet: via een 

opdracht, aanbesteding, projectsubsidie, exploitatiesubsidie of productsubsidie. 

 

Het meest gebruikte financieringsinstrument ter sturing is de exploitatiesubsidie, 

daarvan is sprake bij alle ondersteuningsinstellingen in het onderzoek. Bij de meeste 

ondersteuningsinstellingen (met het BiSC als uitzondering) is de keuze hiervoor niet 

expliciet vastgelegd, eerder historisch gegroeid. In gesprekken is wel aangegeven dat 

een exploitatiesubsidie een makkelijker instrument is omdat, in tegenstelling tot 

projectgelden, er geen tijdsintensieve route via de begrotingscyclus (inclusief GS en 

PS) behoeft te worden gelopen. Ook biedt een exploitatiesubsidie de mogelijkheid om 

in het activiteitenpakket verschuivingen aan te brengen. De exploitatiesubsidies zijn 

gekoppeld aan uit te voeren activiteiten, waarbij in een aantal gevallen activiteiten ook 

in euro’s zijn uitgedrukt. Overigens moet wel de kanttekening worden geplaatst dat er 

weliswaar sprake is van een exploitatiesubsidie, maar deze subsidie dekt bij het 

merendeel van de onderzochte aansturingsrelaties maar een gedeelte van de totale 

begroting van de betreffende ondersteuningsinstelling. Met andere woorden: de in het 

onderzoek betrokken ondersteuningsinstellingen zijn in de meerderheid van de 

gevallen niet volledig afhankelijk van provinciale financiering. 

Bij meerdere ondersteuningsinstellingen is daarnaast sprake van andere 

financieringsinstrumenten zoals een beheersubsidie en een erfgoedsubsidie. Ook is er 

soms sprake van projectopdrachten. De sturing via deze andere instrumenten lijkt niet 

wezenlijk te verschillen van de sturing via exploitatiesubsidies.  

 

Een aandachtspunt bij deze sturingsvariabele is dat ondanks het feit dat het 

onderscheid tussen de verschillende financieringsinstrumenten in de praktijk niet 

groot is, er geen vaak geen expliciete keuze is gemaakt voor een 

financieringsinstrument en de (on)mogelijkheden die de financieringsinstrumenten 

bieden. Een onderbouwde keuze voor financieringsinstrumenten maakt ook scherp 

welke afweging is gemaakt om bijvoorbeeld op verschillende niveaus (outcome, 

output, activiteiten) te sturen en af te rekenen. Dat in lijn met de KEER-principes 

waarin sturing op resultaten een van de leidende principes is.  
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4 Bedrijfsprocessen en ketens in de 
aansturing 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de bevindingen weer ten aanzien van de onderzoeksvraag “Hoe 

ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing?” Het accent daarbij ligt op de wijze 

waarop de provincie daar zelf inhoud aan geeft. En hoe de aansturing binnen de 

provincie intern is georganiseerd. De bevindingen zijn eerst op het niveau van elke 

ondersteuningsinstelling gerapporteerd (zie bijlage 1). Dit hoofdstuk bevat een 

generieke samenvatting van deze bevindingen geordend naar de standaard 

werkprocessen zoals onderscheiden in de zes onderdelen van het onderzoeksmodel. 

Elk werkproces wordt in de context van het onderzoek (de aansturing van 

ondersteuningsinstellingen) geduid. Vervolgens worden de bevindingen uit het 

onderzoek weergegeven. Per werkproces wordt vervolgens afgesloten met 

aandachtspunten.  

 

4.2 Uitkomsten onderzoek 

4.2.1 Co-design/maatschappelijke opgave 

Relevante elementen in dit werkproces zijn het delen van kennis met onze 

netwerkpartners over de huidige toestand, trends en toekomstige opgaven voor het 

grondgebied en de samenleving van de provincie Utrecht. En het verkrijgen van 

commitment aan een gezamenlijke, lange termijn (10-20 jaar) agenda van 

maatschappelijke opgaven. Deze kennis delen en het commitment aan de agenda zou 

de basis moeten vormen voor het formuleren van relevante outcome-indicatoren en 

SMART-geformuleerde resultaatgebieden in de relatie tot het werkgebied van de 

ondersteuningsinstelling.  

De vraag is of in de relatie met de ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 kennisdeling over de trends en maatschappelijke opgaven; 

 commitment van de ondersteuningsinstelling is aan een lange termijn agenda van 

maatschappelijke opgaven van de provincie Utrecht en haar netwerkpartners en 

 SMART-resultaatgebieden waaruit ook concrete outcome en output kan worden 

afgeleid die betrekking hebben op het werkdomein van de 

ondersteuningsinstelling. 

 

Met alle zes ondersteuningsinstellingen vindt kennisuitwisseling plaats over de taxatie 

van de bestaande situatie, het beleid-in-uitvoering en van toekomstige opgaven. In de 

uitwisseling gaat het concreet over actuele ontwikkelingen in provinciaal (bijvoorbeeld 

nieuw beleid of de voorgenomen fusie van de provincie) en rijksbeleid (bijvoorbeeld 

ontwikkelingen in het bibliotheekstelsel) en de betekenis daarvan voor de relatie 

tussen de provincie en de ondersteuningsinstelling. Die uitwisseling vindt gedurende 

het hele jaar plaats, maar concentreert zich vaak in de discussie over het werkplan van 

de ondersteuningsinstelling voor het volgende jaar. Deze uitwisseling vindt 

hoofdzakelijk plaats op het niveau van beleidsmedewerkers (die zijn het eerste 

aanspreekpunt). Bij meerdere ondersteuningsinstellingen is er ook sprake van een 

uitwisseling met leden van Gedeputeerde Staten. Soms vindt er ook een uitwisseling 

plaats op het niveau van leidinggevenden van de beleidsmedewerkers.  
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Wat gedeeltelijk wordt aangetroffen, is dat deel van het proces waarin gezamenlijke 

lange termijn agenda's worden opgesteld. Zo is bekend dat de 

ondersteuningsinstellingen HUL, NMU en LEU zich hebben gecommitteerd aan het 

Utrecht 2010. Bij de andere ondersteuningsinstellingen is dat niet scherp uit het 

onderzoek naar voren gekomen. Het is niet uit te sluiten dat die 

ondersteuningsinstellingen wel invloed hebben op de lange termijn agenda’s. Maar dan 

is het meer een uitvloeisel van de vele momenten waarop de ondersteuningsinstelling 

en de betrokken ambtenaren van de provincie elkaar treffen. Het is in ieder geval geen 

onderdeel waarop vanuit de provincie expliciet gestuurd wordt. Wederzijds 

committment rond de hier bedoelde lange termijn agenda's ontstaat dus niet bij deze 

instellingen (voor zover deze als netwerkpartners worden beschouwd); dat past ook 

niet goed in het beeld van de betrokken provinciale medewerkers waarin de 

ondersteuningsinstellingen nadrukkelijk uitvoeringsinstellingen zijn. Er ontstaat mede 

hierdoor ook geen output in de sfeer van outcome-indicatoren en/of SMART-

geformuleerde resultaatgebieden. En dat is in lijn met de bevindingen in hoofdstuk 3, 

waar het gaat om het sturen op outcome en output: het sturen daarop is gering te 

noemen. 

 

Een aandachtspunt in de aansturing van ondersteuningsinstellingen is het verbinden 

van de ondersteuningsinstellingen aan een strategische lange termijn agenda. Juist 

door de ondersteuningsinstellingen daarin expliciet te betrekken, kan ook een 

discussie met de ondersteuningsinstellingen ontstaan over SMART-geformuleerde 

resultaatgebieden en bijbehorende outcome- en outputindicatoren. Dit zou dan 

mogelijk ook een bijdrage kunnen leveren aan het geconstateerde gebrek (zie 

hoofdstuk 3) aan sturing op outcome. In de huidige inrichting van de provinciale 

organisatie lijken de medewerkers die de dagelijkse contacten onderhouden met de 

ondersteuningsinstellingen voor dit proces verantwoordelijk. Een vraag die 

opgeworpen kan worden, is of in de veelheid van andere verantwoordelijkheden van 

deze medewerkers, dit proces van commitment creëren en het formuleren van SMART-

resultaatgebieden dan wel voldoende uit de verf komt. Ook omdat dit verbinden aan en 

het formuleren van resultaatgebieden niet jaarlijks behoeft te worden opgepakt omdat 

de meeste beleidskaders een meerjarig bereik hebben. 

 

4.2.2 Strategische agenda 

Relevant element van dit werkproces voor de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen is de rol die de ondersteuningsinstellingen kunnen/willen 

spelen bij de realisatie van de strategische agenda voor het grondgebied en de 

samenleving van de provincie Utrecht, als uitwerking van de maatschappelijke 

opgaven en de politieke keuzes die gemaakt zijn in het coalitieprogramma. Die agenda 

zou outcome-indicatoren voor de resultaatgebieden en beleidsdomeinen moeten 

bevatten die raken aan de betrokken ondersteunende instellingen. 

De vraag is of in de relatie met de ondersteuningsinstellingen sprake is: 

 van betrokkenheid van de instellingen bij de uitvoering van de strategische agenda 

van de provincie en 

 een betrokkenheid van de instellingen die ook leidt tot voor de instellingen 

relevante outcome-indicatoren, waarop de provincie vervolgens de sturingsrelatie 

kan invullen. 
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In het onderzoek zijn strategische agenda's binnen de verschillende beleidsvelden van 

de provincie aangetroffen, zoals de Kadernota Cultuur van U. Een nota als de hier 

genoemde kadernota bevat zeker niet alleen een agenda voor maatschappelijke 

opgaven; de nadruk ligt op de uiteenzetting van het te voeren beleid en op 

uitvoeringsaangelegenheden. De vraag is of deze agenda een 'gezamenlijke' agenda 

van de provincie en de ondersteuningsinstelling is. De aangetroffen agenda’s (of 

beleidskaders) leiden in (zeer) beperkte mate tot de sturingsvariabelen output en 

outcome (zie ook hoofdstuk 3). De Kadernota Cultuur van U bevat bijvoorbeeld niet 

meer dan een enkele outcome-indicator, op enkele onderdelen van het gehele pakket.  

 

Een aandachtspunt is de overweging om meer tijd en aandacht te besteden aan het 

gezamenlijk formuleren van een gemeenschappelijke strategische agenda. Waarbij 

ook duidelijk wordt aan welke outcome de ondersteuningsinstelling een bijdrage wil of 

kan leveren en welke outcome de provincie bereid is te ondersteunen. Door dit proces 

te doorlopen, ontstaat ook een meerjarig stuurbaar beleidskader, in ieder geval voor 

de provincie. En waarbij ook duidelijk wordt welke positie de provincie Utrecht ziet 

voor de ondersteuningsinstelling. Dit laatste om het automatisme van de continuering 

van de relatie met de ondersteuningsinstelling te doorbreken door de relatie te 

voorzien van objectivering. Ook hier kan de vraag opgeworpen worden, is of in de 

veelheid van andere verantwoordelijkheden van huidige accounthouders, dit proces 

voldoende uit de verf komt. En wie daar verantwoordelijk voor moet zijn.  

 

4.2.3 Beleidsontwikkeling 

Relevante elementen van dit werkproces omvat het formuleren van integrale 

beleidsdoelen en beoogde effecten (als uitwerking van de strategische agenda) op de 

werkdomeinen waarbinnen de ondersteunende instellingen actief zijn. Denk daarbij 

aan beleidsvisies en beleidsnota’s. Ook het bepalen welke bijdrage /resultaten van een 

instelling wordt verwacht en het in te zetten instrumentarium (inclusief beleidsmonitor) 

is daarbij van belang.  

De vraag is of in de relatie met de ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 een heldere beleidsopgave is geformuleerd met SMART output-indicatoren op het 

werkdomein waarop de instellingen actief zijn; 

 periodiek (bijvoorbeeld eens per vier jaar) de samenwerkingsrelatie tegen het licht 

wordt gehouden in termen van rol en bijdrage van instelling;  

 periodiek (bijvoorbeeld twee- of vierjaarlijks) de ondersteuningsinstelling bij de 

beleidsontwikkeling wordt betrokken; 

 een doordachte samenhang van de verschillende ingezette instrumenten zoals 

exploitatiesubsidies, beheersubsidies en projectsubsidie of –financiering en 

 periodiek (bijvoorbeeld twee- of vierjaarlijks) beleidsevaluatie op basis van een 

beleidsmonitor, waarbij de bijdrage/behaalde resultaten van de 

ondersteuningsinstelling worden betrokken. 

 

Op de beleidsterreinen waarop de in het onderzoek betrokken 

ondersteuningsinstellingen actief zijn, zijn in de beleidskaders of beleidsplannen in 

beperkte mate SMART-outputindicatoren geformuleerd. In de aansturingspraktijk 

treffen we beperkte directe betrokkenheid van de ondersteuningsinstelling bij de 

beleidsontwikkeling aan. Daarin zijn overigens wel uitzonderingen, bijvoorbeeld bij het 

BiSC is zeker sprake van een directe betrokkenheid van het BiSC, de bibliotheken en 

de gemeenten bij de ontwikkeling van het beleid en de kaders voor de 

beleidsinstrumentatie. Het expliciet maken van afwegingen over de keuze voor een 
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ondersteuningsinstelling is één keer (BiSC) aangetroffen. Het ontbreken van een 

expliciete afweging hoeft overigens niet te betekenen dat de relaties met de 

ondersteuningsinstellingen in het licht van de ambities en doelen van de provincie niet 

passen. Het periodiek evalueren van de behaalde resultaten geplaatst in het 

perspectief van de beleidsdoelen en beleidsbijstelling is eveneens niet gebruikelijk 

(BiSC uitgezonderd). Wel is er bij zowel de betrokken accounthouders en de 

ondersteuningsinstellingen behoefte aan. Door de korte lijnen en de goede relaties 

tussen de provincie en de ondersteuningsinstellingen zal er sprake zijn van een 

impliciete invloed van de (resultaten) van de ondersteuningsinstellingen op de 

beleidsontwikkeling, maar die is niet expliciet te duiden. 

 

Een aandachtspunt voor de aansturing van ondersteuningsinstellingen om deze te 

betrekken bij de ontwikkeling en bijstelling van het beleid is de vraag wie er binnen de 

provincie voor verantwoordelijk is. De gesproken accounthouders zijn veelal ook 

verantwoordelijk voor het opstellen van de beleidskaders of leveren daar een bijdrage 

aan, maar is dat een wenselijke situatie? Een gestructureerde meerjaarlijkse analyse 

van de resultaten van de ondersteuningsinstellingen en het expliciet betrekken van de 

ondersteuningsinstellingen bij beleidsontwikkeling, zou het proces van 

beleidsontwikkeling kunnen versterken en verbeteren. De vraag is of dat bij de 

accounthouder moet liggen of dat toepassing van het vierogen principe noodzakelijk 

is. Hierdoor kan bijvoorbeeld een goede afweging worden gemaakt op welke 

sturingsvariabelen de ondersteuningsinstellingen gestuurd kunnen worden. Nu 

gebeurt dat voornamelijk op het niveau van activiteiten die zijn geordend naar 

algemeen geformuleerde beleidsdoelstellingen.  

 

4.2.4 Beleidsinstrumentatie 

Relevant element uit dit werkproces is de keuze voor de inzet van het instrumentarium. 

Kijkend naar de praktijk is de inzet van financiële instrumenten vanuit de provincie 

dominant in de relatie met de ondersteunende instellingen. Daarnaast is van belang te 

kijken naar de causale relatie tussen de geformuleerde beleidsopgaven (zie 

beleidsontwikkelingen) en de inzet van de instrumenten (beleidstheorie). Voor het 

subsidie-instrumentarium geldt dat binnen de PU gewerkt wordt met de zogenaamde 

KEER-systematiek. 

De vraag is of in de relatie met de ondersteuningsinstellingen sprake is: 

  van een gezamenlijk ontwikkelde beleidstheorie die een doordachte relatie legt 

tussen de doelstellingen (verder geoperationaliseerd in outcome en output) van de 

provincie en de output en activiteiten van de ondersteuningsinstelling en 

 een ex-ante en/of ex-post toetsing plaatsvindt op de uitvoerbaarheid en verwachte 

effectiviteit van de gekozen instrumenten. 

 

Geconstateerd kan worden dat in de huidige aansturingspraktijk, op één uitzondering 

na, beperkt en impliciet sprake is van een doordachte uitvoeringsstrategie met een 

beleidstheoretische onderbouwing. Er is sprake van een jarenlange relatie met de 

ondersteuningsinstellingen, waarbij vooral gestuurd wordt op activiteiten, geordend 

langs de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht. Maar van een expliciet 

omschreven uitvoeringsstrategie die een doordachte relatie legt tussen deze 

activiteiten en de beleidsdoelstellingen is weinig sprake. Hier wreekt zich 

waarschijnlijk ook het veelal ontbreken van scherp geformuleerde outcome en output, 

waardoor het lastig is een relatie te leggen tussen het concrete niveau van de 

activiteiten en de veelal abstracte beleidskaders. Zowel vanuit de betrokken 
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provinciale ambtenaren (de accounthouders) als de ondersteuningsinstellingen is 

aangegeven dat het leggen van die relatie (het ontwikkelen van een beleidstheorie) als 

ingewikkeld wordt ervaren. In één situatie (BiSC) is gebruik gemaakt van een ex ante 

toets om te bepalen welke beleidsinstrumentatie haalbaar en effectief zou zijn.  

 

Een aandachtspunt voor de aansturing van ondersteuningsinstellingen is om de 

aansturing te onderbouwen met een beleidstheorie die een doordachte relatie legt 

tussen de doelstellingen van de provincie en de invulling van de gekozen instrumenten 

(outcome, output en activiteiten van de ondersteuningsinstellingen). De gekozen 

instrumenten zouden vooraf getoetst moeten worden op effectiviteit en 

uitvoerbaarheid en achteraf geëvalueerd moeten worden. De vraag is bij wie deze 

verantwoordelijkheid ligt: de beleidsontwikkelaar of degene die het beleid moet 

realiseren. De meeste betrokken provinciale accounthouders van de onderzochte 

ondersteuningsinstellingen lijken namelijk zowel een beleidsontwikkelende als 

beleidsrealiserende rol te hebben. 

 

4.2.5 Programmeren 

Relevante elementen uit dit werkproces in de relatie met de 

ondersteuningsinstellingen is het stellen van (beleids) prioriteiten en de verdeling en 

toekenning van provinciale financiële middelen (zie ook hoofdstuk 3, 

sturingsvariabelen middelen en financieringsinstrumenten). De hieruit voortvloeiende 

activiteiten zijn gebundeld onder de noemer programmeren. 

De vraag is of in de relatie met de ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 sturing op prioriteiten in de beoogde resultaten en/of voorgenomen activiteiten van 

de ondersteuningsinstellingen op basis van de gestelde beleidsdoelen (zie 

beleidsontwikkeling) en de beschikbare middelen en 

 toekenning van middelen aan specifieke outcome / output / activiteiten die door de 

ondersteuningsinstelling gerealiseerd moeten worden en of op basis daarvan ook 

een passend instrument (zie beleidsinstrumentarium) is gekozen. 

 

In de praktijk vindt tussen de accounthouder en de ondersteuningsinstelling 

doorgaans uitvoerige afstemming plaats over de inzet van de beschikbare middelen in 

relatie tot de prioriteiten van de provincie. Sturing op middelen vindt plaats, maar 

vooral binnen de vastliggende financiële kaders. Daarbinnen worden, bij generieke 

kortingen op subsidies, in samenspraak met de ondersteuningsinstelling, prioriteiten 

gesteld in het werkplan. Bijvoorbeeld bij een aantal ondersteuningsinstellingen is 

duidelijk dat bepaalde doelgroepen (bij Kunst Centraal het voortgezet onderwijs) niet 

meer bediend worden of dat taken niet meer uitgevoerd behoeven te worden. Dit wordt 

dan vervolgens door de ondersteuningsinstelling in een concept-werkplan uitgewerkt, 

waarover doorgaans na verdere dialoog en aanpassing de provincie fiat geeft. De 

werkplannen bevatten meestal een vrij gedetailleerd overzicht van de voorgenomen 

activiteiten, met vermelding van onder andere de doelstelling(en) waaraan iedere 

activiteit aan zal bijdragen, en in een aantal gevallen per activiteit de te verwachten 

output, de tijdsplanning en de kosten. Bij de meeste ondersteuningsinstellingen is 

gekozen voor een exploitatiesubsidie als financieringsinstrument. Kenmerk van een 

exploitatiesubsidie is dat er niet noodzakelijkerwijs een relatie wordt gelegd tussen de 

middelen en de outcome, output en activiteiten. Zoals eerder aangegeven is dit ook bij 

meerdere ondersteuningsinstellingen die werken met een exploitatiesubsidie het 

geval. Bij meerdere van de in het onderzoek betrokken ondersteuningsinstellingen is 
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sprake van een mix van financieringsinstrumenten: altijd een exploitatiesubsidie, maar 

dan in combinatie met beheersubsidies en projectgelden.  

 

Een aandachtspunt is de sturing op prioriteiten. Die is nu vooral ingegeven door de 

beschikbare middelen en leidt tot aanpassingen in de programmering van uit te voeren 

activiteiten. Het stellen van prioriteiten heeft naar verwacht mag worden effect op de 

doelrealisatie van de provincie. De vraag is of het onttrekken van activiteiten ook leidt 

tot aanpassing van of passend is binnen de doelstellingen van de provincie. En wie 

daarvoor binnen de provincie de verantwoordelijkheid neemt. Een ander 

aandachtspunt is de keuze voor de financieringsinstrumenten. Vanuit de KEER-

principes waarin sturing op resultaat centraal staat, kan de vraag worden gesteld of 

het werken met exploitatiesubsidie de manier is om sturing op resultaatsindicatoren 

(output, outcome) te bereiken, juist omdat bij een exploitatiesubsidie niet automatisch 

een relatie wordt gelegd tussen de middelen en de te behalen outcome, output en 

activiteiten. Bij projectgelden of productsubsidies is het afrekenen op resultaat in de 

regel eenvoudiger dan bij exploitatiesubsidies.  

 

4.2.6 Opdrachtgeverschap – externe partijen 

Relevante elementen uit dit werkproces zijn aan de orde als sprake is van een 

opdracht van de provincie aan de instelling om provinciale taken uit te voeren. Er is 

dan sprake van het uitbesteden van taken, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van de taken en het resultaat bij de provincie blijft liggen. Vaak gaat het 

om afgebakende, soms meerjarige opdrachten op basis van een resultaatsverplichting 

waar mogelijk de inkoopregels op van toepassing zijn. Beheersovereenkomsten zijn 

hiervan een voorbeeld. Er is dan sprake van een contractuele relatie. Dit ter 

onderscheiding van een subsidierelatie die gebaseerd is op publieksrecht (zie 

subsidieverlening).  

De vraag is of in de relatie met de ondersteuningsinstellingen sprake is van 

 opdrachtgeverschap van de provincie Utrecht richting de instellingen om 

bepaalde taken uit te voeren op basis van een specifiek contract en waarop 

hebben deze opdrachten betrekking hebben en 

 in hoeverre inhoud wordt gegeven aan het toetsen of gemaakte afspraken over 

resultaten door de ondersteuningsinstellingen ook worden gehaald. 

 

Alleen bij het BiSC is sprake van een uitvoering van provinciale taken, maar die worden 

niet via een beheersovereenkomst of contract ingekocht. Het BiSC wordt gefinancierd 

met een exploitatiesubsidie. Het proces is op de andere in het onderzoek betrokken 

ondersteuningsinstellingen niet van toepassing. 

 

Een aandachtspunt is de vraag in hoeverre bijvoorbeeld bij het BiSC gekozen kan 

worden voor een contractrelatie. Tevens geldt bij een aantal andere 

ondersteuningsinstellingen (HUL en LEU) dat er beheersubsidies worden gegeven. 

Ook daarvan kan overwogen worden om die om te zetten in een contractrelatie. 

 

4.2.7 Dienstverlening – subsidieverlening 

Relevante elementen uit dit werkproces betreft het administratief proces van 

toekenning en controle op rechtmatigheid en doeltreffendheid. 

Binnen de provincie wordt gewerkt met de KEER-systematiek, waar drie 

arrangementen worden onderscheiden. Dit houdt in dat in het proces van toekenning 

en verantwoording van subsidies een onderscheid wordt gemaakt naar de hoogte van 
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het subsidiebedrag en dat wordt afgerekend op basis van resultaatsindicatoren. 

Binnen de provincie wordt het administratief proces uitgevoerd door de afdeling 

Services. Het bepalen of en de mate waarin het subsidie instrument wordt ingezet en 

de te leveren SMART-prestatie ligt bij de andere afdelingen. 

De vraag is of in de aansturing van de ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 een goede interne afstemming tussen het subsidieverleningsproces en de 

accounthouder waarbij de verschillende verantwoordelijkheden goed (kunnen) 

worden ingevuld; 

 een door de ondersteuningsinstelling ervaren goede afstemming tussen de 

accounthouder van Beleid en Services en 

 SMART-geformuleerde outcome, output en activiteiten zijn geformuleerd zodat het 

toetsen en beschikken door Services adequaat kan worden uitgevoerd. 

 

De meeste in het onderzoek gesproken accounthouders hebben al een langjarige 

verantwoordelijkheid voor hun ondersteuningsinstelling. Ze hebben ook de 

administratieve overdracht van het subsidieverleningsproces naar Services 

meegemaakt. Daarbij wordt meermaals aangegeven dat die overgang in het begin wel 

geleid heeft tot afstemmingsfricties. Ook de ondersteuningsinstellingen hebben dat 

ervaren en sommige ervaren dat nog steeds. Concrete voorbeelden die daarbij 

genoemd worden is dat met de accounthouder afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld 

over de opbouw van reserves) en dat bij de vaststelling door Services daar geen 

rekening mee wordt gehouden. Het is voor enkele ondersteuningsinstellingen soms 

verwarrend dat ze voor de financiële zaken bij Services moeten zijn en voor de andere 

zaken bij de accounthouder. Voor Services is het van belang dat er toetsbare outcome, 

output en activiteiten zijn afgesproken voor een eenduidige beoordeling. Daarvan is in 

de meerderheid van bij het onderzoek betrokken ondersteuningsinstellingen nog geen 

sprake.  

 

Een aandachtspunt is dat weliswaar een subsidie-instrumentarium volgens de KEER-

principes is ontwikkeld dat uitgaat van het toepassen van sturen op resultaten, maar 

dat de vertaling van beleidsdoelen naar SMART-resultaten achterblijft. Het SMART-

formuleren van de gewenste outcome, output en activiteiten zorgt voor eenduidige 

beoordeling voor- en achteraf van de af te spreken en af te rekenen resultaten. 

Bovendien kan voorkomen worden dat er licht komt tussen afspraken gemaakt tussen 

de ondersteuningsinstelling en de accounthouder en de beoordeling daarvan door 

Services. 

 

4.2.8 Regievoeren – accountmanagement 

Relevante elementen uit dit werkproces betreft de wijze waarop overleg en 

afstemming vanuit de provincie met de ondersteuningsinstellingen vorm en inhoud zou 

moeten krijgen. Dit is in de praktijk gericht op het managen van het formuleren en 

naleven van gemaakte afspraken. En het voorkomen van ongewenste fricties en 

tegenstrijdigheden in het handelen van verschillende medewerkers van de provincie 

Utrecht richting de ondersteunende instellingen. De vraag is of in de relatie van de 

ondersteuningsinstellingen sprake is van: 

 overleg en afstemming gericht op het maken en naleven van (resultaat)afspraken 

en 

 interne coördinatie binnen de provincie om fricties en tegenstrijdigheden in het 

handelen van de provincie te voorkomen op alle onderdelen van beleidscyclus (zie 

voorgaande werkprocessen). 
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Accountmanagement uitgevoerd door de accounthouders vindt plaats, vooral 

verbonden aan momenten in de subsidiecyclus: bespreking van werkplannen en 

jaarrapportages en subsidieverstrekking. Het centrale onderwerp van het 

accountmanagement is de realisatie van hetgeen in de subsidieopdracht is 

opgenomen. Met name de werkplannen worden uitvoerig besproken, waarbij de 

provincie aangeeft wat ze de instelling wil zien doen. Bij een aantal van de in het 

onderzoek betrokken ondersteuningsinstellingen is sprake van interne coördinatie 

binnen de provinciale organisatie. Er is soms sprake van projectgelden die ook aan 

een ondersteuningsinstelling worden verstrekt via andere provinciale ambtenaren dan 

de betrokken accounthouders van de provincie. Daarover vindt dan afstemming plaats.  

 

Een aandachtspunt is de vraag of het feit dat het accountmanagement nu belegd is bij 

dezelfde persoon als de persoon die ook verantwoordelijk is voor de 

beleidsontwikkeling, beleidsinstrumentatie en programmering zorgt voor een 

kwalitatief goede en onderbouwde aansturing. Wellicht is een scheiding tussen 

beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie te overwegen om tot een betere aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen te komen. Dit verplicht betrokkenen er in ieder 

geval toe de relatie tussen deze beide domeinen (ontwikkeling en realisatie) meer 

expliciet te maken. 
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5 Constateringen en aandachtspunten 

5.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken (3 en 4) zijn de deelvragen beantwoord. Hoofdstuk 3 

betreft de bevindingen rondom de sturingsvariabelen waarop de provincie stuurt en 

hoofdstuk 4 geeft weer hoe de feitelijke bedrijfsprocessen in de interne organisatie van 

de provincie verlopen. Dit hoofdstuk geeft een beoordeling van het sturingsmodel als 

geheel, waar het sturingsmodel is gedefinieerd als: de inrichting van werkprocessen 

afzonderlijk en de onderlinge verbinding van deze werkprocessen (keten) enerzijds en 

de gekozen sturingsvariabelen in de relatie provincie Utrecht en 

ondersteuningsinstelling aan de andere kant. Gestart wordt in paragraaf 5.2 met een 

aantal constateringen of observaties. In paragraaf 5.3 is een aantal aandachtspunten 

genoemd ter verbetering van het sturingsmodel. 

 

5.2 Constateringen  
Historisch gegroeide en informele relatie tussen de provincie en de 

ondersteuningsinstellingen 

Een van de kenmerken in de aansturing van de in het onderzoek betrokken 

ondersteuningsinstellingen is dat sprake is van een historisch gegroeide, informele 

relatie tussen de provincie Utrecht en de ondersteuningsinstellingen. Dat geldt voor 

het niveau van de accounthouder van de provincie, maar ook zijn er bij verschillende 

ondersteuningsinstellingen op bestuurlijk niveau goede en informele contacten. De 

relatie kan als goed worden gekwalificeerd en er sprake is van partnership. Dit wordt 

zo ervaren vanuit de provincie en de ondersteuningsinstellingen.  

 

Sturing op activiteiten van ondersteuningsinstellingen die passen binnen provinciale 

doelstellingen 

De provincie stuurt bij de ondersteuningsinstellingen vooral op het niveau van 

activiteiten. De activiteiten van de ondersteuningsinstellingen passen binnen de 

beleidsdoelstellingen en de ambities van de provincie. De activiteiten van de 

ondersteuningsinstellingen zijn veelal expliciet gekoppeld aan de provinciale 

doelstellingen zoals genoemd in de voor hen relevante beleidskaders. Echter een 

expliciete beleidstheoretische onderbouwing waarom deze activiteiten bijdragen aan 

de provinciale doelen ontbreekt bij nagenoeg alle onderzochte aansturingsrelaties. 

 

Inhoudelijke samenhang tussen de verschillende werkprocessen moeilijk te 

achterhalen 

Binnen de provinciale organisatie lijkt op basis van de onderzochte aansturingsrelaties 

geen sprake te zijn van een duidelijke samenhangende beleids(levens)cyclus: van het 

gezamenlijk formuleren van de maatschappelijke opgaven en een strategische agenda 

uitmondend in een discussie over de gewenste outcome en output met de 

ondersteuningsinstellingen. En vervolgens een vertaling daarvan in de 

beleidsinstrumentatie en programmering, het opdrachtgeverschap en het 

subsidieproces. Op onderdelen van de werkprocessen wordt wel invulling wordt 

gegeven, zoals het delen van trends en ontwikkelingen en het verkrijgen van 

commitment van de ondersteuningsinstelling aan de strategische agenda van de 

provincie. Daarin zijn overigens wel verschillen te constateren bij de aansturing van de 

verschillende ondersteuningsinstellingen: bij de ene ondersteuningsinstelling gebeurt 

dat meer dan bij de andere. De inhoudelijke samenhang tussen de verschillende 
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werkprocessen kan scherper. Dit maakt het lastig om de resultaten van de activiteiten 

van de ondersteuningsinstellingen op waarde te schatten. Hiermee wordt bedoeld of 

die activiteiten ook bijdragen aan de doelrealisatie van de provincie Utrecht. 

 

Geen expliciete evaluatie op doelbereik 

Op het niveau van de activiteiten wordt geëvalueerd in het kader van de 

subsidiecyclus. Met andere woorden: bepaald wordt in welke mate de afgesproken 

activiteiten zijn gerealiseerd. Er is een (sturings)cyclus te onderkennen bij de 

werkprocessen programmering, subsidieverlening, maar die zijn meer gericht op het 

verdelen, toekennen en verantwoorden van financiële middelen en niet op 

doelrealisatie. Het ontbreken van SMART-resultaten verbonden aan de beoogde 

beleidsdoelstellingen maakt dat niet doelbereik kan worden afgerekend. Op één 

uitzondering na (BiSC) is, mede daardoor, ook geen sprake van een periodieke 

meerjarige evaluatie op doelbereik. Bij een aantal andere ondersteuningsinstellingen 

heeft in het (soms verre) verleden een evaluatie plaatsgevonden op (onderdelen van) 

de activiteiten van de ondersteuningsinstelling. 

 

5.3 Aandachtspunten 
Een eerste aandachtspunt is de beperkte uitwerking en invulling van de meeste 

onderzochte sturingsvariabelen. Er is sprake van een sturing op activiteiten en op 

middelen. Van sturing op outcome, een doordachte beleidstheorie en output is bij de 

meeste onderzochte aansturingsrelaties beperkt sprake. De sturing van de 

ondersteuningsinstellingen is gebaat bij een doordachte en samenhangende keuze 

voor sturingsvariabelen. In de KEER-principes is sturing op resultaatgebieden een 

belangrijk onderdeel. Verwacht zou worden dat toepassing van die principes een 

vertaling zou krijgen in SMART-geformuleerde resultaten (output en outcome). Dat is 

bij de onderzochte aansturingsrelaties maar in beperkte mate aangetroffen. Ook bij de 

Provinciale Staten leeft de behoefte om meer te willen/kunnen sturen op output en 

outcome. Het samen met de ondersteuningsinstellingen doordenken en uitwerken van 

de gewenste outcome die door de ondersteuningsinstelling gerealiseerd kan worden 

inclusief een onderbouwde beleidstheorie die aannemelijk maakt dat de outcome (en 

output) ook gerealiseerd zal worden, zou tot een samenhangende en expliciet 

vastgelegde sturing kunnen leiden. Het expliciteren van de beleidstheorie kan tevens 

helpen de politiek-bestuurlijke discussie en keuzes meer inhoud te geven. 

 

Een tweede aandachtspunt is de beperkte evaluatie van het provinciale doelbereik als 

gevolg van de inzet van de ondersteuningsinstellingen. Dat is in de huidige invulling 

van de aansturing ook niet eenvoudig door de reeds eerder geconstateerde beperkte 

beleidstheoretische onderbouwing en het beperkt expliciet sturen op outcome en 

output. Een evaluatie op basis van de huidige aansturingspraktijk kan mogelijk wel 

leiden tot een (re)constructie van een beleidstheorie. In een evaluatie kan niet alleen 

het behaalde doelbereik onderzocht worden, maar ook de samenhang tussen 

sturingsvariabelen, de sturingsvariabelen zelf en de keuze voor een 

ondersteuningsinstelling. 

 

Een derde aandachtspunt voor aansturing van de ondersteuningsinstellingen is de 

zeer beperkte personele scheiding tussen de verschillende provinciale 

werkprocessen. Veel van de processen (op subsidieverlening na) die bijdragen aan 

een goede aansturing van de ondersteuningsinstellingen spelen zich af in het hoofd en 

het handelen van één persoon. Er is geen intern mechanisme dat ertoe dwingt om 
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bijvoorbeeld te komen tot een goede beleidstheorie of tot outcome en output, 

waardoor tussen de verschillende werkprocessen een inhoudelijke en procesmatige 

verbinding ontstaat. Een goede relatie met de ondersteuningsinstellingen is op zichzelf 

prima, maar kent door de één op één relatie met de accounthouder weinig kritische 

beschouwing volgens het vier ogenprincipe. Er is een scheiding in het 

aansturingsproces aangebracht tussen de accounthouder en Services. Maar dat heeft 

in beperkte mate geleid, want wellicht niet beoogd met de scheiding, tot een 

doordachte keuze en consistente uitwerking van sturingsvariabelen en een doordacht 

proces van aansturing. In de aansturingsrelatie met het BiSC is wel degelijk sprake is 

van een doordachte uitvoeringsstrategie en vanaf 2014 is er ook sprake van een meer 

beleidstheoretische verbinding tussen de activiteiten van het BiSC en de provinciale 

doelstellingen. Gezien bovenstaande is het zinvol om de verantwoordelijkheden en 

proceseigenaren scherp te benoemen zodat aan elk van de werkprocessen en 

sturingsvariabelen goed invulling wordt gegeven. 

 

Afsluitend: bij elk van de aansturingsrelaties en beleidsopgaven zou moeten worden 

bepaald en expliciet vastgelegd hoe de sturing ingevuld moeten worden. Nu is het 

enige wat daarover vastgelegd is, terug te vinden in de subsidiecyclus, die zich erg 

concentreert op sturing op middelen en activiteiten. Overigens zal de sturing zowel in 

termen van werkprocessen als sturingsvariabelen per ondersteuningsinstelling 

verschillend kunnen worden ingevuld.  
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Bijlage 1: Analyse per 
ondersteuningsinstelling 

Leeswijzer 

Steeds wordt per ondersteuningsinstelling in paragraaf 1 antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag: wat zijn de sturingsvariabelen (output/outcome)? Het antwoord 

daarop is schematisch weergegeven in paragraaf 1. Tevens wordt het antwoord 

gegeven op de vraag welke financieringsinstrumenten gekozen zijn bij deze 

ondersteuningsinstelling. Paragraaf 2 betreft het antwoord op de vraag: hoe ziet de 

keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  
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BiSC 
1. Wat zijn de sturingsvariabelen en welke financieringsinstrumenten zijn gekozen? 

In onderstaand schema zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, 

outcome, beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject/ 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

Doelstellingen van de 

provincie Utrecht 

 Vanaf 2014 stuurt de provincie op een directe koppeling tussen de 

activiteiten van het BiSC en de doelen genoemd in de Cultuurnota. 

Daarvoor werd via het werkplan niet expliciet gestuurd op deze 

koppeling. 

   

Outcome  

 

 De provincie stuurt niet op outcome, omdat deze vanuit de 

provinciale taken en rolopvatting (ondersteuning en 

professionalisering / innovatie van bibliotheken) lastig te formuleren 

is in outcomes als leesbevordering. Daarom wordt gestuurd op 

transitiedoelen (procesdoelen) en niet op maatschappelijke effecten 

   

 

Beleidstheorie 

 De provincie heeft gekozen voor een expliciete uitvoeringsstrategie 

en past deze op basis van evaluatie en voortschrijdend inzicht aan.  

   

Output  Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over opleveren van een plan van aanpak standaardisatie 

dienstverlening, een businesscase HRM-advies en een 

meerjarenvisie SUB. Deze output is zelden tijdspecifiek. 

   

Activiteiten  

 

 Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over de uitvoering van (beheersmatige) activiteiten als het 

uitvoeren van het beheer van servers, ondersteuning van ICT-

projecten, vervoersdienst. Hiervoor zijn Service Level Agreements 

geformuleerd. 

   

Middelen (euro’s)  Via de toekenning en verantwoording van de subsidie wordt 

gestuurd op de middelen. Een voorbeeld is de korting op het budget, 

die korting is gerealiseerd door de afbouw van niet-stelseltaken 

(sturing op activiteiten).  

   

Financieringsinstrument  Het financieringsinstrument dat gekozen is betreft een 

exploitatiesubsidie. In eerdere jaren heeft expliciete afweging 

plaatsgevonden tussen het marktmodel en het fusiemodel (waarin 

BiSC en de SUB) samen zouden gaan. Op basis van ingewonnen 

advies is gekozen voor het fusiemodel. Gaandeweg de jaren bleek 

dat het fusiemodel niet gerealiseerd zou worden en is in de 

aansturing gekozen (sinds 2013, ingaand per 2014) voor een 

expliciete opdrachtformulering richting het BiSC. Waarbij de 

provincie de opdrachtformulering ‘ophaalt’ bij de bibliotheken en de 

gemeenten. 
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Accenten in de provinciale sturing: 

 De provincie stuurt (vanaf 2014) expliciet op de realisatie van doelstellingen. 

 Er is sprake van een sturing via de beleidstheorie; namelijk via een doordachte 

uitvoeringsstrategie, maar pas vanaf 2014 wordt een poging gedaan tot het leggen 

van een causale relatie tussen doelstellingen en activiteiten van het BiSC. 

 De provincie stuurt niet op outcome (met als risico dat niet duidelijk wordt welke 

maatschappelijke effecten met de provinciale sturing worden bereikt), maar 

voornamelijk op activiteiten en output. 

 

2. Hoe ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden (normatief) verschillende 

werkprocessen onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend 

ten opzichte van elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De 

aaneenschakeling van de verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of 

bedrijfsproces van de PU). Op grond van deze werkprocessen worden 

verantwoordelijkheden toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen 

binnen de PU (de zogenaamde proceseigenaren). 

De vraag is in welke mate in de aansturingspraktijk deze (standaard) werkprocessen 

herkenbaar zijn en in termen van essentiële situaties ook noodzakelijk zijn. Tevens is 

de vraag bij wie binnen de PU de verantwoordelijkheid heeft voor de uitgevoerde of uit 

te voeren activiteiten (respectievelijk standaard werkproces). De analyse betreft 

daarmee een vergelijking tussen de keten (bedrijfsproces) zoals beschreven voor de 

provincie Utrecht en de feitelijk te onderscheiden activiteiten in de huidige aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen door de provincie. In onderstaand schema is het 

voor de aansturing van de ondersteuningsinstelling relevante bedrijfsproces 

(normatief) gedefinieerd. Deze is als vertrekpunt van de analyse genomen, waarbij 

onderscheid is gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is aangetroffen en een 

aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. 

 

Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / 

maatschappelijke 

opgave 

Het proces ‘co-design / 

maatschappelijke opgave’ als apart 

proces is niet aangetroffen. Het is 

meer onderdeel van het contact 

tussen de provincie en het BiSC. 

Met name het element kennisdelen 

wordt aangetroffen, maar het 

gezamenlijk formuleren van een 

lange termijn agenda is minder 

zichtbaar. De 

transitiedoelstellingen worden 

vooral ingegeven door landelijk 

beleid en deze landelijke agenda is 

sturend. Van het gezamenlijk 

formuleren van SMART-

resultaatgebieden is beperkt 

sprake. De in de praktijk 

aangetroffen activiteiten vallen 

onder de verantwoordelijkheid van 

Het co-design met het BiSC op het 

niveau van de maatschappelijke 

opgave (gezamenlijk formuleren 

lange termijn agenda) wordt weinig 

zichtbaar vormgegeven. 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

en worden uitgevoerd door de 

accounthouder 

(beleidsmedewerker) 

Strategische 

agenda 

Het BiSC is in de loop der jaren 

betrokken bij de strategische 

agenda verwoordt in de 

Cultuurnota. Dat heeft niet geleid 

tot voor het BiSC relevante 

outcome-indicatoren.  

De terughoudendheid om 

maatschappelijke effecten 

(outcome) te formuleren is vanuit 

de provinciale taken begrijpelijk, 

maar heeft als nadeel dat niet 

duidelijk wordt of de provinciale 

sturing en rolinvulling ook 

daadwerkelijk leidt tot gewenste 

maatschappelijke effecten. 

Beleidsontwikkeling Het resultaat van het proces 

‘beleidsontwikkeling’ is 

aangetroffen. Er is een 

beleidskader (Cultuurnota) waarin 

doelen en effecten in merendeels 

abstracte termen (transitie- en 

procesdoelen) zijn beschreven.  

De beleidsopgave is deels vertaald 

in output-indicatoren voor het BiSC. 

De samenwerkingsrelatie wordt 

periodiek tegen het licht gehouden 

en vormt ook input voor het beleid. 

De in de praktijk aangetroffen 

provinciale sturingsactiviteiten 

vallen onder de 

verantwoordelijkheid van en 

worden uitgevoerd door de 

accounthouder 

(beleidsmedewerker) 

Een aandachtspunt is het 

formuleren van output-indicatoren. 

Beleidsinstrumen-

tatie 

Het proces beleidsinstrumentatie is 

op meerdere momenten in de tijd 

aangetroffen, waarbij expliciete (ex-

ante) keuzes en afwegingen zijn 

gemaakt wat betreft de aansturing 

van het BiSC. De instrumentatie is 

ook meermaals (ex-ante en ex-post) 

geëvalueerd. En heeft in 2013 

geleid tot een notitie “Een nieuwe 

aanpak in bibliotheekbeleid”, 

waarin de uitvoeringsstrategie 

inclusief sturingsmodel is herijkt. Er 

is sprake van een PDCA-cyclus in 

dit proces. De werkzaamheden van 

dit proces ligt bij de accounthouder 

(beleidsmedewerker). 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Programmeren Het proces ‘programmeren’ is 

aangetroffen in de vorm van het 

aangaan van een subsidierelatie 

met BiSC om provinciale doelen 

(Cultuurnota) te bereiken. Het 

proces komt tot uitdrukking in het 

werkplan van het BiSC. Voor 2014 

wordt gewerkt met een expliciete 

opdrachtformulering in de vorm van 

een kaderbrief. De inhoud van de 

kaderbrief wordt opgehaald bij de 

bibliotheken en de gemeenten. Er is 

een gedeeltelijke toekenning van 

middelen aan specifieke output. Dit 

proces ligt bij de accounthouder 

(beleidsmedewerker). 

 

Opdrachtgever-

schap externe 

partijen 

Het proces ‘opdrachtgeverschap 

externe partijen’ is deels 

aangetroffen omdat het BiSC 

provinciale taken uitvoert, maar niet 

via een in dit proces bedoelde 

opdrachtgever-relatie, maar via een 

exploitatiesubsidie. Dit proces ligt 

bij de accounthouder 

(beleidsmedewerker). 

Overwogen zou kunnen worden om 

het BiSC onder het regime van dit 

werkproces te laten vallen omdat 

het BiSC provinciale taken uitvoert. 

Dienstverlening 

subsidieverlening 

De subsidieverlening is als een 

compleet en afzonderlijk te 

beschouwen proces aangetroffen, 

waarbij het eigenaarschap ligt bij 

Services. De subsidiecyclus is de 

financieel-juridische verankering 

van de provinciale aansturing. De 

afstemming tussen de 

accounthouder en Services wordt 

op dit moment als goed ervaren 

door het BiSC.  

De knip in de verantwoordelijkheid 

tussen Services en het 

accounthouderschap vraagt om 

een nauwe afstemming tussen 

beide organisatieonderdelen. In het 

verleden heeft het BiSC wel ruis 

ervaren in de vooraf gemaakte 

afspraken met de accounthouder 

en de monitoring daarvan achteraf 

door Services. 

De beperkt SMART-geformuleerde 

resultaten en kwaliteitscriteria 

inclusief het formuleren van 

concrete prestatie-indicatoren, 

zoals beoogd in dit bedrijfsproces, 

vormen een aandachtspunt. 

Regievoeren-

accountmanage-

ment 

Er vindt geregeld overleg plaats 

tussen de provincie en het BiSC 

gericht op het maken en naleven 

van afspraken. Interne coördinatie 

binnen de provincie heeft in het 

verleden voor het BiSC zichtbaar 

ruis opgeleverd. 

Het accountmanagement wordt 

sterk gestructureerd en inhoud 

gegeven door de procedure 

rondom de subsidieverlening. De 

vraag is of het accountmanagement 

daar nog zo zwaar op moet leunen 

en niet meer als een eigenstandig 

proces moet worden vormgegeven. 
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Samenvattend: 

 Veel van de als apart onderscheiden bedrijfsprocessen in de procesorganisatie, 

zijn bezien vanuit de feitelijke aansturing van het BiSC niet als apart te 

beschouwen. De processen beleidsontwikkeling, beleidinstrumentatie en co-

design vinden min of meer gelijktijdig plaats en kennen dezelfde proceseigenaar 

(de accounthouder / beleidsmedewerker). 

 Opvallend (ten opzichte van de andere onderzochte ondersteuningsinstellingen) is 

dat het proces beleidsinstrumentatie ingevuld wordt. 

 Het proces subsidieverlening kan als apart proces worden beschouwd, zo blijkt uit 

de feitelijke gang van zaken, maar vraagt door de taakverdeling tussen Services 

en beleid een nauwe afstemming en duidelijkheid richting het BiSC wie het BiSC 

waarop kan aanspreken.  

 De feitelijke inrichting van het proces accountmanagement leunt sterk op de 

subsidieprocedure. 

 Op de dienstverlening subsidieverlening na worden alle processen door één 

persoon uitgevoerd: de accounthouder. Dat betekent dat veel van de koppelpunten 

en –vlakken tussen die werkprocessen vallen onder de werkzaamheden van één 

persoon. Maar ook dat er wellicht weinig checks and balances zijn om tot 

bijvoorbeeld SMART-geformuleerde resultaatgebieden te komen zoals beoogd 

volgens de KEER-principes. 
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HUL 
 

1. Wat zijn de sturingsvariabelen en welke financieringsinstrumenten zijn gekozen? 

In onderstaand schema zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, 

outcome, beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject / 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

Doelstellingen van de 

provincie Utrecht 

 De provinciale doelstellingen zijn vastgelegd in uiteenlopende 

relevante beleidskaders. Met name het natuurbeleid (algemeen 

beleid daterend uit 1992, wordt op dit moment vernieuwd) en de 

gebieds-/ beheerplannen. Voor het erfgoeddeel is met name de 

Cultuurnota van belang. In het HUL werkplan wordt beschreven aan 

welke beleidsdoelen van de provincie een bijdrage wordt geleverd. 

Omgekeerd levert HUL inbreng op bestuurlijke en beleidsdossiers 

van de provincie. 

   

Outcome  

 

 Er wordt in het kader van de subsidiecyclus niet gestuurd op 

outcome. Wel vinden in het kader van de discussie over het 

meerjarenbeleidsplan van HUL discussies op outcome-niveau plaats. 

Ook de inbreng van HUL op bestuurlijke en beleidsdossiers van de 

provincie beweegt zich op het niveau van gewenste outcome. 

   

 

Beleidstheorie 

 De inzet van HUL is gestoeld op een historisch gegroeide 

subsidierelatie. Er ligt geen expliciete beleidstheorie aan ten 

grondslag. Deze relatie is gestoeld op de kernopgave van het HUL 

zoals die (eigenlijk al sinds de oprichting in 1927) is vastgelegd: 

duurzaam beheren en beschermen van de terreinen in bezit van 

HUL, belangenvertegenwoordiging, het betrekken van burgers en 

het creëren van draagvlak. De jaarlijkse subsidiecyclus bestaat niet 

uit een op het desbetreffende jaar toegesneden uitvraag of opdracht 

vanuit de provincie. 

   

Output  Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over uit te voeren werkzaamheden en besteding van 

middelen. HUL rapporteert over voortgang en realisatie. Dagelijkse 

beïnvloeding en overleg gebeurt op meerdere wijzen en niveaus; 

periodiek bestuurlijk overleg en individuele projecten en 

beleidsdossiers. 

   

Activiteiten 

 

 Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over uit te voeren werkzaamheden en besteding van 

middelen. Deze wordt per activiteit SMART gemaakt in het werkplan. 

   

Middelen (euro’s)  Via de toekenning en verantwoording van de subsidie wordt 

gestuurd op de middelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

exploitatiesubsidie, beheersubsidie en erfgoedsubsidie.  
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Financieringsinstrument  Er wordt exploitatiesubsidie toegekend, die bestaat uit een 

basissubsidie (overhead en belangenvertegenwoordiging), 

beheerssubsidie (toegankelijkheid, extra beheer buiten SNL, 

vrijwilligers) en Erfgoedsubsidie (specifieke (herstel) projecten).  

 

Accenten in de provinciale sturing: 

 De keuze voor HUL en het subsidie-instrument lijkt weinig expliciet onderbouwd. 

Er is veeleer sprake van een historisch gegroeide subsidierelatie. 

 Gesteld kan worden dat er een voortdurende interactie is tussen HUL en provincie 

op basis van informele korte lijnen. Contact is er op uiteenlopende niveaus en in 

het kader van een brede range aan dossiers. Door de aard van dit contact zijn de 

formele aspecten (afweging subsidie-instrument, opdrachtformulering, 

beoordeling werkplan, evaluatieresultaten en vertaling naar beleidsdoelen) lastig 

of niet te onderscheiden. 

 Er is sprake van een intuïtieve wisselwerking tussen doelen en activiteiten, van een 

expliciete opdrachtformulering of uitvraag is geen sprake.  

 Omdat een expliciete beleidstheorie ontbreekt, is moeilijk te bepalen of deze 

activiteiten vanuit het oogpunt van doelbereik de meest aangewezen zijn. Een 

periodieke en gestructureerde evaluatie hiervan zou een meerwaarde kunnen 

hebben. 

 Van een gestructureerde en expliciete inbedding van de resultaten van HUL in de 

provinciale planning en controlcyclus is geen sprake. Wel is er, door de informele 

en korte lijnen, sprake van een voortdurende uitwisseling tussen de beleidspraktijk 

bij de provincie en de uitvoeringservaringen bij HUL. 

 In de inhoudelijke afstemming provincie-HUL speelt het meerjarenbeleidsplan van 

HUL een belangrijke rol. Deze vormen een kader voor de jaarlijkse subsidiecyclus. 

 

2. Hoe ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden (normatief) verschillende 

werkprocessen onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend 

ten opzichte van elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De 

aaneenschakeling van de verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of 

bedrijfsproces van de PU). Op grond van deze werkprocessen worden 

verantwoordelijkheden toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen 

binnen de PU (de zogenaamde proceseigenaren). 

 De vraag is in welke mate in de aansturingspraktijk deze (standaard) werkprocessen 

herkenbaar zijn en in termen van essentiële situaties ook noodzakelijk zijn. Tevens is 

de vraag bij wie binnen de PU de verantwoordelijkheid heeft voor de uitgevoerde of uit 

te voeren activiteiten (respectievelijk standaard werkproces). De analyse betreft 

daarmee een vergelijking tussen de keten (bedrijfsproces) zoals beschreven voor de 

provincie Utrecht en de feitelijk te onderscheiden activiteiten in de huidige aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen door de provincie. In onderstaand schema is het 

voor de aansturing van de ondersteuningsinstelling relevante bedrijfsproces 

(normatief) gedefinieerd. Deze is als vertrekpunt van de analyse genomen, waarbij 

onderscheid is gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is aangetroffen en een 

aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. 
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Keten (bedrijfsproces 

PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / 

maatschappelijke 

opgave 

Het proces ‘co-design / 

maatschappelijke opgave’ is niet 

expliciet aangetroffen. Wel vindt er 

uitwisseling met HUL plaats op het 

niveau van maatschappelijke opgaven. 

En heeft HUL zich verbonden aan 

belangrijke strategische 

beleidsdossiers als de strategische 

agenda Utrecht 2040, het Akkoord van 

Utrecht 

 

Strategische agenda Het proces ‘strategische agenda’ is niet 

als apart proces aangetroffen. Er is in 

de aangetroffen beleidskaders geen 

sprake van relevante outcome-

indicatoren waarop de provincie kan 

sturen. 

 

Beleidsontwikkeling HUL maakt in haar werkplan expliciet 

aan welke beleidsdoelen haar 

activiteiten gedienstig zijn. Er lijkt een 

terughoudendheid in het formuleren 

van output-indicatoren. Er is geen 

sprake van een periodieke 

beleidsevaluatie.  

De in de praktijk aangetroffen 

sturingsactiviteiten vallen onder de 

verantwoordelijkheid van en worden 

uitgevoerd door de accounthouder 

(beleidsmedewerker) 

Een op te stellen periodieke 

(meerjarige) evaluatie van de 

HUL-resultaten kan hiervoor 

een basis vormen. 

 

Beleidsinstrumentatie De beleidstheoretische onderbouwing 

van nut en noodzaak van de 

subsidietoekenning wordt niet expliciet 

gemaakt. Wel wordt de discussie 

hierover ad hoc (en politiek ingegeven) 

gevoerd. Er is sprake van een 

historisch gegroeide subsidierelatie. Er 

ligt geen expliciete opdracht of uitvraag 

aan de relatie ten grondslag. 

 

Programmeren Het proces ‘programmeren’ is 

aangetroffen in de vorm van het 

aangaan van een subsidierelatie met 

HUL om provinciale doelen te bereiken. 

Het proces komt tot uitdrukking in het 

werkplan van het HUL. 

De jaarlijkse subsidiecyclus 

start niet met een expliciete 

uitvraag of opdracht voor de 

volledige range aan 

activiteiten van het HUL. 

(Voor het beheer en de 

bescherming van de terreinen 

is die er wel.) Zo’n uitvraag 

(en de communicatie 

daarover, binnen de provincie 

en met HUL) kan helpen om 

tot een consistente verbinding 
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Keten (bedrijfsproces 

PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

te komen tussen de 

beleidsdoelstellingen en de 

activiteiten van HUL 

Opdrachtgever-

schap externe 

partijen 

Het proces ‘opdrachtgeverschap 

externe partijen’ is niet van toepassing 

voor het HUL. 

. 

Dienstverlening 

subsidieverlening 

De subsidieverlening is als een 

compleet en afzonderlijk te 

beschouwen proces aangetroffen, 

waarbij het eigenaarschap ligt bij 

Services. Er is sprake van interne 

afstemming tussen de accounthouder 

en Services. Die ook als goed wordt 

ervaren door het HUL  

De knip in de 

verantwoordelijkheid tussen 

Services en het 

accounthouderschap vraagt 

om een nauwe afstemming 

tussen beide 

organisatieonderdelen. De 

beperkt SMART-

geformuleerde resultaten en 

kwaliteitscriteria inclusief het 

formuleren van concrete 

prestatie-indicatoren, zoals 

beoogd volgens de KEER-

principes, vormen een 

aandachtspunt. 

Regievoeren-

accountmanagement 

Accounthouderschap of 

accountmanagement wordt als zodanig 

herkend door het HUL. Deze functie 

fungeert naar tevredenheid van beide 

partijen. Er wordt niet gewerkt op basis 

van een accountplan. Het is niet helder 

vastgelegd waar de accounthouder 

voor verantwoordelijk is. 

Er is zowel bij de provincie als 

HUL geen schriftelijk 

vastgelegde duidelijkheid 

over inhoud en afbakening 

van de (verantwoordelijkheid 

van) de functie van 

accounthouder. 

 

Samenvattend: 

 Er is sprake van een historisch gegroeide subsidierelatie. Er ligt geen expliciete 

opdracht of uitvraag voor de volledige range aan activiteiten van HUL aan de 

relatie ten grondslag. Gesteld kan worden dat er een voortdurende interactie is 

tussen HUL en provincie op basis van informele korte lijnen. Contact is er op 

uiteenlopende niveaus en in het kader van een brede range aan dossiers. Door de 

aard van dit contact zijn de formele aspecten (afweging subsidie-instrument, 

opdrachtformulering, beoordeling werkplan, evaluatieresultaten en vertaling naar 

beleidsdoelen) lastig of niet te onderscheiden. 

 Het proces subsidieverlening kan als apart proces worden beschouwd, zo blijkt uit 

de feitelijke gang van zaken. Dit mede omdat slechts een beperkte inhoudelijke 

test noodzakelijk is. 

 Veel van de als apart onderscheiden processen, zijn in de feitelijke aansturing niet 

als apart te beschouwen. Zo is er nauwelijks onderscheid te maken tussen de 

kaderstellende primaire werkprocessen in de onderzochte praktijk rondom de 

aansturing van HUL.  
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IVN 
1. Wat zijn de sturingsvariabelen en welke financieringsinstrumenten zijn gekozen? 

In onderstaand schema zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, 

outcome, beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject / 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

Doelstellingen van de 

provincie Utrecht 

 Er wordt gestuurd op de doelstellingen vastgelegd in het 

Beleidskader NME (2010) dat is ontwikkeld door accounthouder ter 

beleidsmatige inbedding van activiteiten IVN. Natuur- en 

milieueducatie is verder niet verankerd in hoger gelegen plannen. In 

het werkplan van IVN worden activiteiten gekoppeld aan de 

doelstellingen uit het beleidskader NME 

   

Outcome  

 

 De provincie stuurt niet op outcome, in het Beleidskader NME is ook 

geen outcome geformuleerd.  

   

 

Beleidstheorie 

 De provincie heeft ooit voor IVN gekozen vanwege de expertise, 

netwerk en continuïteit. De provinciale ambitie wordt door het IVN 

als weinig concreet ervaren, waardoor het niet altijd eenvoudig is om 

een vertaling te maken van de algemene en brede ambities van de 

provincie, naar een werkplan met activiteiten, output en outcome. 

Het initiatief voor die vertaling ligt bij het IVN. Sturing op de 

beleidstheorie is daarom beperkt. 

   

Output  Per thema (Kennismanagement en netwerkontwikkeling en Nieuwe 

Maatschappelijke Energie) zijn resultaten geformuleerd zoals “goed 

functionerende overlegstructuren met relevante vertegenwoordiging 

uit het werkveld, waaraan minstens twee nieuwe organisaties zijn 

toegevoegd” of “ er is een leernetwerk op tenminste een thema 

ontstaan”. Verder wordt ook onder de noemer Activiteiten output 

geformuleerd zoals “het organiseren van minimaal twee 

inspiratiedagen”.  

   

Activiteiten  

 

 Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over de uitvoering van activiteiten als de werving van 

vrijwilligers, het mede invulling geven van de wisselwerkdag. De 

sturing ligt overwegend op activiteiten.  

   

Middelen (euro’s)  Via de toekenning en verantwoording van de subsidie wordt 

gestuurd op de middelen. Een voorbeeld is de korting op het budget. 

   

Financieringsinstrument  Het financieringsinstrument dat gekozen is betreft een 

exploitatiesubsidie. Een afweging tussen meerdere instrumenten 

heeft niet plaatsgevonden. 
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Accenten in de provinciale sturing: 

 De provincie stuurt op de realisatie van doelstellingen zoals geformuleerd in het 

Beleidskader NME, dat echter geen verankering kent in hoger gelegen plannen 

(zoals de programmabegroting). 

 Er is geen sprake van provinciale sturing via de beleidstheorie. Het IVN doet 

jaarlijks in haar werkplan wel een voorstel tot het leggen van een relatie tussen 

NME-doelstellingen en activiteiten van het IVN. Er bestaat wel een behoefte (bij IVN 

en provincie) om het effect van de inspanningen van het IVN te evalueren danwel 

concreter te formuleren. 

 De provincie stuurt niet op outcome (met als risico dat niet duidelijk wordt welke 

maatschappelijke effecten met de provinciale sturing worden bereikt), maar 

voornamelijk op activiteiten en in mindere mate output.  

 

2. Hoe ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden (normatief) verschillende 

werkprocessen onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend 

ten opzichte van elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De 

aaneenschakeling van de verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of 

bedrijfsproces van de PU). Op grond van deze werkprocessen worden 

verantwoordelijkheden toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen 

binnen de PU (de zogenaamde proceseigenaren). 

 De vraag is in welke mate in de aansturingspraktijk deze (standaard) werkprocessen 

herkenbaar zijn en in termen van essentiële situaties ook noodzakelijk zijn. Tevens is 

de vraag bij wie binnen de PU de verantwoordelijkheid heeft voor de uitgevoerde of uit 

te voeren activiteiten (respectievelijk standaard werkproces). De analyse betreft 

daarmee een vergelijking tussen de keten (bedrijfsproces) zoals beschreven voor de 

provincie Utrecht en de feitelijk te onderscheiden activiteiten in de huidige aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen door de provincie. In onderstaand schema is het 

voor de aansturing van de ondersteuningsinstelling relevante bedrijfsproces 

(normatief) gedefinieerd. Deze is als vertrekpunt van de analyse genomen, waarbij 

onderscheid is gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is aangetroffen en een 

aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. 

 

Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / 

maatschappelijke 

opgave 

Het IVN heeft als resultaat 

geformuleerd dat ze trends en 

ontwikkelingen inventariseert. En 

dit leidt ook tot bespreking met de 

provincie. Maar het leidt niet tot 

een lange termijn agenda van 

maatschappelijke opgaven (met 

outcome-indicatoren)waaraan het 

IVN en de provincie zich 

committeren. Deze provinciale 

activiteiten in dezen worden 

uitgevoerd door de accounthouder 

(beleidsmedewerker). 

 

Aandachtspunt is dat natuur- en 

milieueducatie als opgave niet 

verankerd is in hoger gelegen 

beleidskaders als het 

Coalitieakkoord of de Strategische 

agenda. Dit is wel geprobeerd, 

maar niet gelukt. Ook zijn geen 

SMART-geformuleerde 

resultaatgebieden aangetroffen. 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Strategische agenda Het proces ‘strategische agenda’ 

is niet als apart proces 

aangetroffen. Het beleidskader 

NME 2010 bevat wel strategie-

achtige elementen, maar bevat 

een beperkte agenda van 

maatschappelijke opgaven (alleen 

opgave om “burger bewust te 

maken van de waarde en de 

kwetsbaarheid van natuur, milieu 

en landschap door gerichte inzet 

van NME-activiteiten”). Andere 

‘opgaven’ betreffen vooral een 

goede en efficiënte bestuurlijke en 

ambtelijke structuur. Er is aldus 

geen sprake van relevante 

outcome-indicatoren waarop de 

provincie kan sturen. 

Het niet formuleren van outcome-

indicatoren bemoeilijkt de 

provinciale sturing. 

Beleidsontwikkeling Het resultaat van het proces 

‘beleidsontwikkeling’ is 

aangetroffen. Er is een 

beleidskader (NME) waarin doelen 

en effecten in merendeels 

abstracte termen zijn beschreven. 

Daarbij is het IVN betrokken 

geweest.  

Er lijkt een terughoudendheid in 

het formuleren van output-

indicatoren. Er is geen sprake van 

een periodieke beleidsevaluatie.  

De in de praktijk aangetroffen 

sturingsactiviteiten vallen onder 

de verantwoordelijkheid van en 

worden uitgevoerd door de 

accounthouder 

(beleidsmedewerker) 

Er is bij het IVN behoefte aan het 

formuleren van meer concrete 

output en outcome. Zowel het IVN 

als de provincie hebben behoefte 

aan een diepgaande evaluatie van 

de effectiviteit van het IVN om de 

toekomstige provinciale sturing te 

bepalen. 

Beleidsinstrumen-

tatie 

Het proces beleidsinstrumentatie 

is niet aangetroffen. Het 

beleidskader NME is ooit 

geschreven ter beleidsmatige 

inbedding van de activiteiten van 

het IVN. Een keuze voor het IVN is 

gemaakt op basis van expertise, 

netwerk en continuïteit, maar is 

nergens expliciet beschreven. Van 

een expliciete beleidstheoretische 

onderbouwing van de keuze voor 

de te financieren activiteiten en 

output is geen sprake. 

 

De afwezigheid van de 

beleidstheoretische onderbouwing 

en een afgewogen keuze voor een 

mix van instrumenten en de 

beperkte beleidsmatige inbedding 

(niet op hoger planniveau) is 

kwetsbaar.  
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Programmeren Het proces ‘programmeren’ is 

aangetroffen in de vorm van het 

aangaan van een subsidierelatie 

met IVN om provinciale doelen 

(Beleidskader NME) te bereiken. 

Het proces komt tot uitdrukking in 

het werkplan van het IVN. Maar 

van een toekenning van specifieke 

middelen aan specifieke outcome, 

output of activiteiten is nauwelijks 

sprake. Verantwoordelijk voor dit 

proces is de accounthouder 

(beleidsmedewerker). 

Het proces programmeren kent 

wat betreft de totstandkoming van 

het werkplan een grote overlap met 

het proces dienstverlening-

subsidieverlening, omdat het 

werkplan een rol speelt in het 

subsidieproces. Van een expliciete 

opdrachtformulering richting IVN is 

geen sprake. 

Opdrachtgever-

schap externe 

partijen 

Het proces ‘opdrachtgeverschap 

externe partijen’ is niet 

aangetroffen. 

 

Dienstverlening 

subsidieverlening 

De subsidieverlening is als een 

compleet en afzonderlijk te 

beschouwen proces aangetroffen, 

waarbij het eigenaarschap ligt bij 

Services. Er is sprake van interne 

afstemming tussen de 

accounthouder en Services. Die 

ook als goed wordt ervaren door 

het IVN.  

De knip in de verantwoordelijkheid 

tussen Services en het 

accounthouderschap vraagt om 

een nauwe afstemming tussen 

beide organisatieonderdelen. De 

beperkt SMART-geformuleerde 

resultaten en kwaliteitscriteria 

inclusief het formuleren van 

concrete prestatie-indicatoren, 

zoals beoogd volgens de KEER-

principes, vormen een 

aandachtspunt. 

Regievoeren-

accountmanage-

ment 

Accounthouderschap of 

accountmanagement wordt als 

zodanig herkend door het IVN en 

ligt bij de beleidsmedewerker. Het 

accountmanagement wordt in de 

tijd vooral vormgegeven op 

geleide van de verschillende 

momenten in de subsidiecyclus. 

Daarnaast is er op operationeel 

niveau contact.  

Het accountmanagement wordt 

sterk gestructureerd en inhoud 

gegeven door de procedure 

rondom de subsidieverlening. De 

vraag is of het 

accountmanagement daar nog zo 

zwaar op moet leunen en niet meer 

als een eigenstandig proces moet 

worden vormgegeven. 

 

Samenvattend: 

 Veel van de als apart onderscheiden bedrijfsprocessen in de procesorganisatie, 

zijn bezien vanuit de feitelijke aansturing van het IVN niet als apart te beschouwen. 

De processen beleidsontwikkeling, strategische agenda en co-design vinden min 

of meer gelijktijdig plaats en kennen dezelfde proceseigenaar (de accounthouder / 

beleidsmedewerker). 

 Het proces beleidsinstrumentatie is nagenoeg afwezig. 

 Het proces subsidieverlening kan als apart proces worden beschouwd, maar er 

wordt niet gestuurd op SMART-geformuleerde resultaatgebieden zoals beoogd in 

de KEER-principes. 
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 De feitelijke inrichting van het proces accountmanagement leunt sterk op de 

subsidieprocedure. 

 Op de dienstverlening subsidieverlening na worden alle processen door één 

persoon uitgevoerd: de accounthouder. Dat betekent dat veel van de koppelpunten 

en –vlakken tussen die werkprocessen vallen onder de werkzaamheden van één 

persoon.  
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KC 
 

1. Wat zijn de sturingsvariabelen en welke financieringsinstrumenten zijn gekozen? 

In onderstaand schema zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, 

outcome, beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject / 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

Doelstellingen  De provinciale beleidsnota Cultuur van U bevat de vier 

hoofddoelstellingen voor de activiteiten van KC op het gebied van 

cultuureducatie. Drie hoofddoelen gaan over de lokale infrastructuur 

voor cultuureducatie, één hoofddoelstelling gaat over de reikwijdte 

van de door de provincie gefinancierde cultuur-educatieve 

activiteiten. 

   

Outcome  

 

 De doelstellingen zijn grotendeels verwoord op het niveau van 

beleidsprestaties en overwegend niet als maatschappelijke effecten 

van cultuureducatie. Bovendien, drie van de vier doelen hebben 

betrekking op de (lokale) infrastructuur voor cultuureducatie; op 

dergelijke doelstellingen is het begrip maatschappelijke effecten niet 

van toepassing. 

   

 

Beleidstheorie 

 De keuze van de activiteiten ter realisatie van de doelen vindt plaats 

op grond van expertise en continuïteit; er in geen omvattende 

redenering over de effectiviteit van het activiteitenpakket en dus 

geen onderbouwde beleidstheorie. 

   

Output  Het werkplan bevat de door KC te leveren output, deels kwantitatief, 

deels kwalitatief. 

   

Activiteiten  

 

 Het jaarlijkse werkplan bevat het overzicht van de uit te voeren 

activiteiten; deze komt in nauwe samenspraak tussen provincie en 

KC tot stand. 

   

Middelen (euro’s)  De beschikbare middelen en de dynamiek hierin over de jaren heen, 

bepaalt mede, ook op hoofdlijnen, het pakket aan werkzaamheden 

(vanwege budgetkortingen vervalt cultuureducatie in het voortgezet 

onderwijs). 

   

Financieringsinstrument  De provincie verleent aan KC een exploitatiesubsidie. 

 

Accenten in de provinciale sturing: 

 Sturing op hoofdlijnen vindt plaats langs de weg van de hoofddoelen van beleid, 

vervat in de provinciale beleidsnota. Ook de budgettaire ruimte bepaalt mede de 

hoofdlijn in de sturing van KC door de provincie. 

 Sturing vindt ook plaats op activiteitenniveau: het jaarlijkse werkplan komt in 

nauwe samenspraak tussen provincie en KC tot stand, en is formeel het document 
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waarop de provinciale subsidie wordt verleend. De meeste aandacht gaat uit naar 

sturing op activiteitenniveau. 

 Er wordt niet gestuurd op outcome-indicatoren en evenmin op een beschreven 

beleidstheorie. 

 

2. Hoe ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden (normatief) verschillende 

werkprocessen onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend 

ten opzichte van elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De 

aaneenschakeling van de verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of 

bedrijfsproces van de PU). Op grond van deze werkprocessen worden 

verantwoordelijkheden toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen 

binnen de PU (de zogenaamde proceseigenaren). 

 De vraag is in welke mate in de aansturingspraktijk deze (standaard) werkprocessen 

herkenbaar zijn en in termen van essentiële situaties ook noodzakelijk zijn. Tevens is 

de vraag bij wie binnen de PU de verantwoordelijkheid heeft voor de uitgevoerde of uit 

te voeren activiteiten (respectievelijk standaard werkproces). De analyse betreft 

daarmee een vergelijking tussen de keten (bedrijfsproces) zoals beschreven voor de 

provincie Utrecht en de feitelijk te onderscheiden activiteiten in de huidige aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen door de provincie. In onderstaand schema is het 

voor de aansturing van de ondersteuningsinstelling relevante bedrijfsproces 

(normatief) gedefinieerd. Deze is als vertrekpunt van de analyse genomen, waarbij 

onderscheid is gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is aangetroffen en een 

aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. 

 

Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / 

maatschappelijke 

opgave 

Wat plaatsvindt is het delen van kennis 

met netwerkpartners (i.c. KC) 'over de 

huidige toestand, trends en toekomstige 

opgaven'. Dit vindt niet plaats als apart 

proces maar als onderdeel van 

beleidsvoorbereiding en -uitvoering. 

Waar geen sprake van is, is dat deze 

kennisdeling leidt tot een (expliciete) 

'gezamenlijke, lange termijn (10-20 jaar) 

agenda van maatschappelijke opgaven 

waaraan de netwerkpartners zich 

wederzijds committeren. 

Aandachtspunt is het 

formuleren van SMART-

geformuleerde 

resultaatgebieden waaruit 

ook concrete outcome en 

output kan worden afgeleid 

voor KC.  

Strategische 

agenda 

Een strategische agenda is vervat in het 

project Utrecht 2040, het 

coalitieakkoord 2011-2015, Strategische 

agenda 2011-2015 en de Cultuurnota 

(2012-2015). In het Coalitieakkoord 

wordt cultuureducatie voor de jeugd 

verbonden aan 'versterking van het 

klimaat voor de creatieve- en 

kennisindustrie van onze regio'. 

Naar de inhoud bezien valt vooral op dat 

in de procesbeschrijving genoemde 

De zwakke uitwerking van 

outcome-indicatoren verdient 

aandacht.  
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

outcome-indicatoren nauwelijks 

ontwikkeld zijn. 

Beleidsontwikkeling Er is geen sprake van SMART-

geformuleerde output. Ook een 

periodieke evaluatie van de 

samenwerkingsrelatie is niet aan de 

orde. Van een doordachte samenhang 

tussen verschillende 

financieringsinstrumenten is beperkt 

sprake.  

Een aandachtspunt, naast het 

ontbreken van SMART-

geformuleerde 

resultaatgebieden, is het 

periodiek evalueren van de 

samenwerkingsrelatie en de 

effectiviteit. 

Beleidsinstrumen-

tatie 

In de relatie tussen provincie en KC 

vindt beleidsinstrumentatie op twee 

niveaus plaats: 

– Het niveau waarop besloten wordt dat 

KC een belangrijke rol in de 

uitvoering heeft; deze keuze wordt 

vermeld in de Cultuurnota (zie proces 

Strategische agenda) 

– Het niveau van de activiteiten die KC 

zal uitvoeren: het KC-werkplan op 

grond waarvan de provincie subsidie 

verleent (zie proces 

Beleidsontwikkeling). 

Een weinig ontwikkeld deel 

van het beleid is de wijze 

waarop de instrumentenmix 

tot stand komt; er ligt geen 

onderbouwde beleidstheorie 

aan ten grondslag. In dit 

verband: de in de 

procesbeschrijving genoemde 

ex ante uitvoeringstoets heeft 

niet plaatsgevonden. 

Programmeren Het proces Programmeren betreft de 

keuze om meerjarig financiële middelen 

te reserveren voor de werkzaamheden 

van KC. In de financiële paragraaf van 

de Cultuurnota is deze reservering 

opgenomen. Een sturing op prioriteiten 

vindt plaats, bijvoorbeeld bij een afname 

van de beschikbare middelen. Van een 

specifieke en consequent doorgevoerde 

toekenning van middelen aan specifieke 

outcome en output is beperkt sprake. 

Een aandachtspunt is het 

SMART-formuleren van 

resultaten die door KC bereikt 

moeten worden. Dat kan het 

proces van programmeren 

ondersteunen. 

 

 

Opdrachtgever-

schap externe 

partijen 

Hiervan is bij KC geen sprake. Wel vindt 

er een toetsing plaats (in het kader van 

de subsidieverlening) op de behaalde 

resultaten. 

 

Dienstverlening 

subsidieverlening 

De subsidieverlening is als een compleet 

en afzonderlijk te beschouwen proces 

aangetroffen, waarbij het 

eigenaarschap ligt bij Services. Er is 

sprake van interne afstemming tussen 

de accounthouder en Services en dat 

wordt ook herkend door KC.  

De knip in de 

verantwoordelijkheid tussen 

Services en het 

accounthouderschap vraagt 

om een nauwe afstemming 

tussen beide 

organisatieonderdelen. De 

beperkt SMART-

geformuleerde resultaten en 

kwaliteitscriteria inclusief het 

formuleren van concrete 

prestatie-indicatoren, zoals 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

beoogd volgens de KEER-

principes, vormen een 

aandachtspunt. 

Regievoeren-

accountmanage-

ment 

Accounthouderschap of 

accountmanagement wordt als zodanig 

herkend door KC en ligt bij de 

beleidsmedewerker.  

Het accountmanagement is vooral 

gericht op kennisuitwisseling en op 

sturing van KC door de provincie. 

Het accountmanagement krijgt inhoud 

volgens de stappen in het 

beleidsproces: voorbereiding, 

besluitvorming, voortgangsrapportage, 

et cetera. 

Het accountmanagement 

wordt in de praktijk vooral 

gestuurd door hetgeen in de 

eerder genoemde processen 

nodig is. 

 

Samenvattend: 

 Veel van de als apart onderscheiden bedrijfsprocessen in de procesorganisatie, 

zijn bezien vanuit de feitelijke aansturing van KC niet als apart te beschouwen. De 

processen beleidsontwikkeling, beleidinstrumentatie, programmeren en co-design 

vinden min of meer gelijktijdig plaats en kennen dezelfde proceseigenaar (de 

accounthouder / beleidsmedewerker). 

 Ten opzichte van de inhoudsbeschrijvingen van de beleidsvoorbereidende 

processen is in de praktijk het denken in termen van outcome, maatschappelijke 

effecten en beleidstheorie nog niet ver ontwikkeld. 

 Het proces Dienstverlening subsidieverlening is duidelijk een apart proces, vooral 

vanwege de scheiding van de procesverantwoordelijkheid tussen Services en 

beleid.  

 De feitelijke inrichting van het proces accountmanagement leunt sterk op 

processen inzake de beleidsontwikkeling. 

 Op de dienstverlening subsidieverlening na worden alle processen door één 

persoon uitgevoerd: de accounthouder. Dat betekent dat veel van de koppelpunten 

en –vlakken tussen die werkprocessen vallen onder de werkzaamheden en 

verantwoordelijkheid van één persoon.  
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LEU 
 

1. Wat zijn de sturingsvariabelen en welke financieringsinstrumenten zijn gekozen? 

In onderstaand schema zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, 

outcome, beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject / 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

Doelstellingen  De hoofdlijnen in het LEU-beleidsplan 2012-2015 zijn door de 

provincie gegeven, zowel wat betreft type activiteiten als 

inhoudelijke accenten; deels op grond van eerdere beleidsnota's 

zoals Cultuur van U en het BNLU uit 1992. De formulering van de 

hoofdlijnen kan opgevat worden als breed geformuleerde 

ontwikkelingsdoelen. 

   

Outcome  

 

 De door de provincie gegeven hoofdlijnen zijn niet specifiek 

geformuleerd ('versterken van..', 'meewerken aan ...') 

Dat geldt ook voor de (eigen) doelen van LEU op organisatie- en 

programmaniveau (zoals opgenomen in het beleidsplan 2012-2015): 

'ontwikkelen en beheren van ..', 'ondersteunen en uitvoeren bij ..'. 

LEU werkt actief aan de ontwikkeling van maatschappelijke effecten 

als meetpunten. LEU heeft voor de landschapsactiviteiten in 2012 

een evaluatie uitgevoerd. 

   

 

Beleidstheorie 

 De keuze van de activiteiten ter realisatie van de doelen vindt plaats 

op grond van expertise en continuïteit; er in geen omvattende 

redenering over de effectiviteit van het activiteitenpakket en dus 

geen onderbouwde beleidstheorie. 

   

Output  Het jaarlijkse werkplan bevat de door LEU te leveren output, deels 

kwantitatief, deels kwalitatief. 

   

Activiteiten  

 

 Het jaarlijkse werkplan bevat het overzicht van de uit te voeren 

activiteiten. Deze komt in nauwe samenspraak tussen provincie en 

LEU tot stand; het betreft het detailniveau van activiteiten 

afzonderlijk maar ook het programmatische niveau (zoals budgetten 

per programma). 

   

Middelen (euro’s)  De beschikbare middelen en de dynamiek hierin over de jaren heen, 

bepaalt mede, ook op hoofdlijnen, het pakket aan werkzaamheden. 

   

Financieringsinstrument  De provincie verleent aan LEU een exploitatiesubsidie en 

afzonderlijke projectopdrachten. 
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Accenten in de provinciale sturing: 

 Sturing op hoofdlijnen vindt plaats langs de weg van de hoofddoelen van beleid, 

zoals door de provincie aan LEU gemeld. Ook de budgettaire ruimte bepaalt mede 

de hoofdlijn in de sturing van LEU door de provincie. 

 Sturing vindt ook plaats op activiteitenniveau: het jaarlijkse werkplan komt in 

nauwe samenspraak tussen provincie en LEU tot stand, en is formeel het 

document waarop de provinciale subsidie wordt verleend. De meeste aandacht 

gaat uit naar sturing op activiteitenniveau (met inbegrip van programmatische 

accenten). 

 Er wordt niet gestuurd op outcome-indicatoren en evenmin op een beschreven 

beleidstheorie. 

 

2. Hoe ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden (normatief) verschillende 

werkprocessen onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend 

ten opzichte van elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De 

aaneenschakeling van de verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of 

bedrijfsproces van de PU). Op grond van deze werkprocessen worden 

verantwoordelijkheden toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen 

binnen de PU (de zogenaamde proceseigenaren). 

De vraag is in welke mate in de aansturingspraktijk deze (standaard) werkprocessen 

herkenbaar zijn en in termen van essentiële situaties ook noodzakelijk zijn. Tevens is 

de vraag bij wie binnen de PU de verantwoordelijkheid heeft voor de uitgevoerde of uit 

te voeren activiteiten (respectievelijk standaard werkproces). De analyse betreft 

daarmee een vergelijking tussen de keten (bedrijfsproces) zoals beschreven voor de 

provincie Utrecht en de feitelijk te onderscheiden activiteiten in de huidige aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen door de provincie. In onderstaand schema is het 

voor de aansturing van de ondersteuningsinstelling relevante bedrijfsproces 

(normatief) gedefinieerd. Deze is als vertrekpunt van de analyse genomen, waarbij 

onderscheid is gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is aangetroffen en een 

aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. 

 

Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / 

maatschappelijke 

opgave 

Wat plaatsvindt, is het delen van 

kennis met netwerkpartners (i.c. LEU) 

'over de huidige toestand, trends en 

toekomstige opgaven'. Dit vindt niet 

plaats als apart proces maar als 

onderdeel van beleidsvoorbereiding en 

-uitvoering. 

LEU heeft zich verbonden aan de 

Strategische Agenda Utrecht 2040. 

Aandachtspunt is het 

formuleren van SMART-

geformuleerde 

resultaatgebieden waaruit 

ook concrete outcome en 

output kan worden afgeleid 

voor LEU.  

Strategische agenda De strategische agenda voor wat 

betreft het LEU-werkterrein is door de 

provincie verwoord in de vorm van een 

aantal prioritaire thema's en 

aanduiding van de rollen van LEU. 

Deze prioritaire thema's zijn terug te 

voeren documenten als het 

De zwakke uitwerking van 

outcome-indicatoren verdient 

aandacht.  
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

coalitieakkoord 2011-2015 en de 

Strategische agenda 2011-2015. 

Naar de inhoud bezien valt vooral op 

dat in de procesbeschrijving 

genoemde outcome-indicatoren 

nauwelijks ontwikkeld zijn. 

Beleidsontwikkeling De boven bedoelde prioritaire thema's 

kunnen worden gezien als onderdeel 

van het proces strategische agenda 

(zie boven), maar ook als onderdeel 

van het proces beleidsontwikkeling.  

Andere elementen van het proces 

beleidsontwikkeling zijn opgenomen in 

het werkplan van LEU: overzicht van 

(voorgenomen) activiteiten en daaraan 

verbonden outputindicatoren en/of 

beoogde effecten. 

 

Beleidsinstrumen-

tatie 

In de relatie tussen provincie en LEU 

vindt beleidsinstrumentatie op twee 

niveaus plaats: 

– Het niveau waarop besloten wordt 

dat LEU een belangrijke rol in de 

uitvoering heeft; deze keuze wordt 

vermeld in de Cultuurnota (zie 

proces Strategische agenda) 

– Het niveau van de activiteiten die 

LEU zal uitvoeren: het LEU-

werkplan op grond waarvan de 

provincie subsidie verleent (zie 

proces Beleidsontwikkeling). 

Maar van een doordachte 

beleidstheoretische relatie tussen de 

doelstellingen van de provincie en de 

activiteiten van LEU is beperkt sprake. 

Ook een ex-ante of ex-post toetsing 

hiervan heeft niet plaatsgevonden. 

Een weinig ontwikkeld deel 

van het beleid is de wijze 

waarop de instrumentenmix 

tot stand komt; er ligt geen 

onderbouwde beleidstheorie 

aan ten grondslag. In dit 

verband: de in de 

procesbeschrijving genoemde 

ex ante uitvoeringstoets heeft 

niet plaatsgevonden. 

Programmeren Het proces Programmeren betreft de 

keuze om meerjarig financiële 

middelen te reserveren voor de 

werkzaamheden van LEU. In (o.a. de 

financiële paragraaf van de 

Cultuurnota is deze reservering 

opgenomen. Van een toekenning van 

middelen aan specifieke outcome is 

geen sprake. 

Een aandachtspunt is het 

SMART-formuleren van 

resultaten die door LEU 

bereikt moeten worden. Dat 

kan het proces van 

programmeren ondersteunen. 

Ook de toekenning van 

middelen aan specifieke 

output en outcome verdient 

aandacht. 

Opdrachtgever-

schap externe 

partijen 

Hiervan is bij LEU geen sprake. Wel 

vindt er een toetsing plaats (in het 

kader van de subsidieverlening) op de 

behaalde resultaten. 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Dienstverlening 

subsidieverlening 

De subsidieverlening is als een 

compleet en afzonderlijk te 

beschouwen proces aangetroffen, 

waarbij het eigenaarschap ligt bij 

Services. Er is sprake van interne 

afstemming tussen de accounthouder 

en Services en dat wordt ook herkend 

door LEU.  

De knip in de 

verantwoordelijkheid tussen 

Services en het 

accounthouderschap vraagt 

om een nauwe afstemming 

tussen beide 

organisatieonderdelen. De 

beperkt SMART-

geformuleerde resultaten en 

kwaliteitscriteria inclusief het 

formuleren van concrete 

prestatie-indicatoren, zoals 

beoogd volgens de KEER-

principes, vormen een 

aandachtspunt. 

Regievoeren-

accountmanage-

ment 

Provinciaal accounthouderschap of 

accountmanagement wordt als 

zodanig herkend door LEU en ligt bij de 

beleidsmedewerker.  

Het accountmanagement is gericht op 

klanttevredenheid, maar vooral gericht 

op kennisuitwisseling en op sturing van 

LEU door de provincie. 

Het accountmanagement krijgt inhoud 

volgens de stappen in het 

beleidsproces: voorbereiding, 

besluitvorming, 

voortgangsrapportage, et cetera. 

Het accountmanagement 

wordt in de praktijk vooral 

gestuurd door hetgeen in de 

eerder genoemde processen 

nodig is. 

 

Samenvattend: 

 Veel van de als apart onderscheiden bedrijfsprocessen in de procesorganisatie, 

zijn bezien vanuit de feitelijke aansturing van LEU niet als apart te beschouwen. De 

processen beleidsontwikkeling, beleidinstrumentatie, programmeren en co-design 

vinden min of meer gelijktijdig plaats en kennen dezelfde proceseigenaar (de 

accounthouder / beleidsmedewerker). 

 Ten opzichte van de inhoudsbeschrijvingen van de beleidsvoorbereidende 

processen is in de praktijk het denken in termen van outcome, maatschappelijke 

effecten en beleidstheorie nog niet ver ontwikkeld; het onderwerp staat wel 

duidelijk op de agenda van LEU, en op die van provincie. 

 Het proces Dienstverlening subsidieverlening is duidelijk een apart proces, vooral 

vanwege de scheiding van de procesverantwoordelijkheid tussen Services en 

beleid.  

 De feitelijke inrichting van het proces accountmanagement leunt sterk op 

processen inzake de beleidsontwikkeling. 
 Op de dienstverlening subsidieverlening na worden alle processen door één 

persoon uitgevoerd: de accounthouder. Dat betekent dat veel van de koppelpunten 
en –vlakken tussen die werkprocessen vallen onder de werkzaamheden en 
verantwoordelijkheid van één persoon.  
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NMU 
1. Wat zijn de sturingsvariabelen en welke financieringsinstrumenten zijn gekozen? 

In onderstaand schema zijn de volgende sturingsvariabelen benoemd: doelstellingen, 

outcome, beleidstheorie, output, activiteiten, middelen en financieringsinstrumenten. 

 

Sturingsobject / 

sturingsvariabelen 

 Aard en mate van provinciale sturing 

Doelstellingen van de 

provincie Utrecht 

 Vastgelegd in uiteenlopende relevante beleidskaders (o.a. op het 

gebied van milieu, natuur en landschap, ruimtelijke ordening en 

milieu. Specifieke doelstellingen ten aanzien van NMU zijn niet 

vastgelegd. 

   

Outcome  

 

 Terughoudendheid bij sturing op inhoud. Wel vindt beperkte sturing 

plaats op basis van beoogde maatschappelijk effect (outcome). 

   

 

Beleidstheorie 

 De inzet van NMU is gestoeld op een historisch gegroeide 

subsidierelatie. Er ligt geen expliciete beleidstheorie aan ten 

grondslag. Het subsidieproces start niet met een uitvraag of 

opdracht vanuit de provincie. 

   

Output  Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over uit te voeren werkzaamheden en besteding van 

middelen. NMU rapporteert over voortgang en realisatie. Bij niet 

realiseren van de geplande output worden in onderling overleg 

afspraken gemaakt over wijziging van inzet van middelen. 

   

Activiteiten 

 

 Via het werkplan (geformaliseerd via de beschikking) zijn afspraken 

gemaakt over uit te voeren werkzaamheden en besteding van 

middelen. Deze wordt per activiteit SMART gemaakt in het werkplan. 

   

Middelen (euro’s)  De omvang van het subsidiebedrag wordt vooraf vastgesteld. 

Daarbinnen wordt een activiteitenprogramma ontwikkeld. De 

terughoudendheid ten aanzien van de inhoud vertaalt zich in de 

(beperkte) bemoeienis met de wijze van middelenbesteding. Deze 

wordt vooral formeel getoetst, de inhoudelijke toetsing is beperkt. 

   

Financieringsinstrument  Het financieringsinstrument dat gekozen is betreft een 

exploitatiesubsidie. Daarnaast vinden ad hoc projectsubsidies 

plaats. 

 

Accenten in de provinciale sturing: 

 De provincie betracht terughoudendheid bij het sturen op inhoud. NMU moet 

onafhankelijk en “luis-in-de-pels” kunnen zijn. 

 Inhoudelijke sturing vindt plaats op basis van hoofdlijnen. Belangrijkste 

sturingsmomenten zijn de bestuurlijke overleggen. Van een expliciete 

beleidstheorie, die vertaald wordt naar een opdracht of uitvraag is geen sprake. 

 De vraag is wel of deze activiteiten het beste zijn voor het doelbereik. Een 

periodieke evaluatie hiervan wordt door NMU gewenst. 
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2. Hoe ziet de keten eruit en hoe verloopt de interactie tussen de provincie en 

ondersteuningsinstellingen in de aansturing (sturingsmodellen)?  

In de procesorganisatie die de provincie wil zijn, worden (normatief) verschillende 

werkprocessen onderscheiden. Deze standaardwerkprocessen zijn onderscheidend 

ten opzichte van elkaar in de zin van dat zij de beleidscyclus volgen. De 

aaneenschakeling van de verschillende werkprocessen vormen zo een keten (of 

bedrijfsproces van de PU). Op grond van deze werkprocessen worden 

verantwoordelijkheden toegedeeld naar de (verschillende) organisatie-onderdelen 

binnen de PU (de zogenaamde proceseigenaren). 

De vraag is in welke mate in de aansturingspraktijk deze (standaard) werkprocessen 

herkenbaar zijn en in termen van essentiële situaties ook noodzakelijk zijn. Tevens is 

de vraag bij wie binnen de PU de verantwoordelijkheid heeft voor de uitgevoerde of uit 

te voeren activiteiten (respectievelijk standaard werkproces). De analyse betreft 

daarmee een vergelijking tussen de keten (bedrijfsproces) zoals beschreven voor de 

provincie Utrecht en de feitelijk te onderscheiden activiteiten in de huidige aansturing 

van de ondersteuningsinstellingen door de provincie. In onderstaand schema is het 

voor de aansturing van de ondersteuningsinstelling relevante bedrijfsproces 

(normatief) gedefinieerd. Deze is als vertrekpunt van de analyse genomen, waarbij 

onderscheid is gemaakt naar de uitvoeringspraktijk zoals deze is aangetroffen en een 

aantal aandachtspunten / observaties van de onderzoekers. 

 

Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Co-design / 

maatschappelijke 

opgave 

Er vindt uitwisseling met NMU plaats 

op het niveau van maatschappelijke 

opgaven over trends en 

ontwikkelingen. De inhoud van de 

werkzaamheden van NMU bevinden 

zich veelal op dit niveau 

(meningsvorming op het niveau van 

maatschappelijke opgaven en 

effecten). NMU heeft zich verbonden 

aan de Strategische Agenda Utrecht 

2040. 

 

Strategische agenda De verschillende beleidskaders 

bevatten wel strategie-achtige 

elementen. Naar de inhoud bezien valt 

vooral op outcome-indicatoren 

nauwelijks ontwikkeld zijn. 

Resultaten van NMU zouden 

een formele input kunnen 

bieden voor de strategische 

agenda waar het gaat om het 

opstellen van outcome-

indicatoren. Een op te stellen 

periodieke (meerjarige) 

evaluatie van de NMU-

resultaten kan hiervoor een 

basis vormen. 

Beleidsontwikkeling Het resultaat van het proces 

‘beleidsontwikkeling’ is beperkt 

aangetroffen. De ondersteuning voor 

NMU vindt haar oorsprong in het 

Milieubeleidsplan. Hier zijn echter 

geen concrete doelen voor de inzet 

van NMU aan gekoppeld. 

NMU maakt in haar werkplan expliciet 

Een aandachtspunt, naast het 

ontbreken van SMART-

geformuleerde 

resultaatgebieden, is het 

periodiek evalueren van de 

samenwerkingsrelatie en de 

effectiviteit. 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

aan welke beleidsdoelen haar 

activiteiten gedienstig zijn. 

Beleidsinstrumen-

tatie 

De beleidstheoretische onderbouwing 

van nut en noodzaak van de 

subsidietoekenning wordt niet expliciet 

gemaakt. Wel wordt de discussie 

hierover ad hoc (en politiek ingegeven) 

gevoerd. Er is sprake van een 

historisch gegroeide subsidierelatie. 

Er ligt geen expliciete opdracht of 

uitvraag aan de relatie ten grondslag. 

 

Een weinig ontwikkeld deel 

van het beleid is de wijze 

waarop de instrumentenmix 

tot stand komt; er ligt geen 

onderbouwde beleidstheorie 

aan ten grondslag. In dit 

verband: de in de 

procesbeschrijving genoemde 

ex ante uitvoeringstoets heeft 

niet plaatsgevonden. 

Programmeren Het proces ‘programmeren’ is 

aangetroffen in de vorm van het 

aangaan van een subsidierelatie met 

NMU om provinciale doelen te 

bereiken. Het proces komt tot 

uitdrukking in het werkplan van het 

NMU. Tussentijdse bijsturing vindt 

plaats op basis van de resultaten van 

het bestuurlijk overleg. De provincie 

betracht terughoudendheid bij de 

inhoudelijke bemoeienis met de 

activiteiten van NMU 

Er is geen expliciete uitvraag 

of opdracht voor het NMU. 

Zo’n uitvraag (en de 

communicatie daarover, 

binnen de provincie en met 

NMU) kan helpen om tot een 

consistente verbinding te 

komen tussen de 

beleidsdoelstellingen en de 

wijze van inschakeling (en 

subsidievorm) van NMU 

Opdrachtgever-

schap externe 

partijen 

Het proces ‘opdrachtgeverschap 

externe partijen’ is niet van toepassing 

voor NMU.  

Wel vindt er een toetsing plaats (in het 

kader van de subsidieverlening) op de 

behaalde resultaten. 

 

Dienstverlening 

subsidieverlening 

De subsidieverlening is als een 

compleet en afzonderlijk te 

beschouwen proces aangetroffen, 

waarbij het eigenaarschap ligt bij 

Services. Er is sprake van interne 

afstemming tussen de accounthouder 

en Services en dat wordt ook herkend 

door NMU. 

 De knip in de 

verantwoordelijkheid tussen 

Services en het 

accounthouderschap vraagt 

om een nauwe afstemming 

tussen beide 

organisatieonderdelen. De 

beperkt SMART-

geformuleerde resultaten en 

kwaliteitscriteria inclusief het 

formuleren van concrete 

prestatie-indicatoren, zoals 

beoogd volgens de KEER-

principes, vormen een 

aandachtspunt. 
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Keten 

(bedrijfsproces PU) 

Uitvoeringspraktijk Aandachtspunten 

Regievoeren-

accountmanage-

ment 

Accounthouderschap of 

accountmanagement wordt als 

zodanig herkend door het NMU. Het 

accountmanagement wordt in de tijd 

vooral vormgegeven op geleide van de 

verschillende momenten in de 

subsidiecyclus. Daarnaast is er op 

operationeel niveau contact.  

 

 

Samenvattend: 

 Veel van de als apart onderscheiden bedrijfsprocessen in de procesorganisatie, 

zijn bezien vanuit de feitelijke aansturing van het NMU niet als apart te 

beschouwen. De processen beleidsontwikkeling, beleidinstrumentatie en co-

design vinden min of meer gelijktijdig plaats en informeel plaats op basis van 

uiteenlopende contactmomenten tussen NMU en provincie. 

 Dit geldt ook voor de wijze waarop de resultaten van de NMU activiteiten worden 

teruggeploegd in de beleidscyclus van de provincie. Dit gebeurt niet op basis van 

een periodieke evaluatie. 

 Er is sprake van een historisch gegroeide subsidierelatie. Er ligt geen expliciete 

opdracht of uitvraag aan de relatie ten grondslag. 

 Het proces subsidieverlening kan als apart proces worden beschouwd, zo blijkt uit 

de feitelijke gang van zaken. Dit mede omdat slechts een beperkte inhoudelijke 

check noodzakelijk is. 

 Op de dienstverlening subsidieverlening na worden alle processen door één 

persoon uitgevoerd: de accounthouder. Dat betekent dat veel van de koppelpunten 

en –vlakken tussen die werkprocessen vallen onder de werkzaamheden van één 

persoon.  
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Bijlage 2: Factsheet per 
ondersteuningsinstelling 

In onderstaande factsheets zijn de bevindingen per proces weergegeven. Voor elk 

proces gelden onderzoeksvragen, waarnaar kortheidshalve, in de 

onderzoeksverantwoording (hoofdstuk 1) wordt verwezen. Het betreft bevindingen uit 

de documentenanalyse en de interviews.  

BiSC 
 

  Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

De beleidsambitie van de provincie (ambitie 3 cultuur versterkt) is “wij streven naar een 

toekomstbestendige en toegankelijke bibliotheekvoorziening die de burger optimaal bereikt. Het 

bibliotheekwerk is cruciaal voor geletterdheid, informatievaardigheid en mediawijsheid voor iedereen, van 

jong tot oud. We zullen de bibliotheken stimuleren hun onderlinge samenwerking te intensiveren” 

(Cultuurnota provincie Utrecht 2012-2015, p 9). Deze ambitie is uitgewerkt in inspanningen van de provincie 

enerzijds en effecten en resultaten anderzijds (p. 40). 

Inspanningen 

- De provincie faciliteert en stimuleert bibliotheekinnovatie en de inhoudelijke versterking van het 

provinciale bibliotheekstelsel in samenspraak met gemeenten en het rijk. 

- De provincie faciliteert en stimuleert de samenwerkende Utrechtse bibliotheken (SUB) en het 

Bibliotheek Service Centrum (BiSC) om hun samenwerking duurzaam te verstevigen en 

ondersteunt daarmee de effectiviteit en efficiëntie van (het netwerk van) openbare bibliotheken in 

de provincie. 

- De provincie stimuleert verbindingen tussen het bibliotheekbeleid en andere domeinen zodat de 

maatschappelijke functies van de bibliotheek optimaal tot hun recht komen 

- De provincie implementeert de nieuwe Bibliotheekwet die in de loop van 2013 wordt ingevoerd. 

Effecten en resultaten: 

- Het bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht is in 2015 efficiënter en effectiever in de 

samenwerking 

- Het bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht innoveert door in te spelen op en gebruik te maken 

van zovel (inter)nationale ontwikkelingen als lokale en regionale initiatieven 

- SUB en BiSC geven adequaat uitvoering aan de collectieve provinciale taken (ICT, transport, 

collectiebeled, marketing, HRM-beleid, kwaliteitsbeleid, ontwikkeling digitale bibliotheek en 

mediawijsheid) 

- De samenwerkende Utrechtse regiobibliotheken handhaven één tarief, werken met één 

bibliotheekpas en stellen uniforme gebruiksvoorwaarden 

Er is sprake van een langjarige subsidierelatie met het BiSC. De doelen van het bibliotheekbeleid zijn 

vastgelegd in de Cultuurnota. De beleidsontwikkeling wordt vooral gestuurd door landelijke 

ontwikkelingen. De provincie heeft een rol om die ontwikkelingen mede vanuit haar taken kracht bij te 

zetten. 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten  

Het BiSC (en SUB) hebben in de Cultuurnota expliciet taken en verantwoordelijkheden toebedeeld 

gekregen, zoals: 

- Het uitvoering geven aan de collectieve provinciale medebewindstaken (conform Charter 

Bibliotheekvernieuwing) 

- Het uitvoering geven aan de provinciale taken in de Bibliotheekwet in wording (2013). 
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De provincie heeft meerdere modellen overwogen om haar taken inzake het bibliotheekbeleid vorm te 

geven. Aanvankelijk was er een voorkeur voor het marktmodel, waarbij het geld van de provincie naar de 

samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) zou gaan. Die zouden dat weer kunnen besteden bij het 

BiSC. Echter extern juridisch advies wees op de beperkingen van het model, namelijk dat het geen 

houdbare situatie zou opleveren in verband met aanbestedingswetgeving. Dan zou de BiSC een van de 

aanbieders worden en mogelijk ook verdwijnen. Wenselijk was om de BiSC toch vooral een orgaan te laten 

zijn dat voor de Bibliotheken in Utrecht was. (zie o.a. fusierapport) Daarom is een andere route geprobeerd, 

namelijk een route waarin SUB en BiSC naar elkaar zouden toegroeien. Concreet betekende dat het SUB de 

aanvragen van het BiSC en de afrekening moest goedkeuren. Daarnaast had de SUB haar eigen budget en 

kon zelf bepalen of ze BiSC daar onderdelen van liet uitvoeren. Dat is ook gebeurd. Dat is een tijd goed 

gegaan met name omdat er een aantal grote opgaven waren voor samenwerking waar iedere bibliotheek 

gebruik van wilde maken (collectieve taken, zie ook nieuwe aanpak bibliotheekbeleid). Echter door 

verdeeldheid bij de SUB (verschil grote en kleine bibliotheken) en de crisis waardoor er veel bezuinigd was 

en door het feit dat er geen onderdelen meer waren die alle bibliotheken wilden oppakken, bleek het model 

niet meer goed te werken. Het model is daarop geëvalueerd en heeft sinds dit jaar geleid tot een nieuw 

sturingsmodel. De provincie doet een uitvraag bij de bibliotheken en de gemeenten en gebruikt dit als input 

voor een tweejarig beleidskader, waarin de opdracht voor het BiSC is geformuleerd. Daarnaast heeft de 

provincie een los budget gecreëerd voor innovatie en ondernemerschap door onder ander samenwerking 

met vooral nieuwe partijen. (zie ook nieuwe aanpak bibliotheekbeleid, bijlage) 

De niet-provinciale financieringsbronnen van het BiSC zijn ondergebracht in een aparte organisatie 

(Subporter). 

Het verdient aanbeveling om consequent een afweging te maken tussen opdrachtverlening of de inzet van 

het subsidie-instrument. Indien gekozen wordt voor het subsidieerinstrument zou gekozen moeten worden 

voor het uitvoeren van een risicoanalyse bij elke nieuwe uitvoeringsverordening. In veel gevallen van de 

huidige gesubsidieerde organisaties is sprake een zeer langjarige subsidierelatie, waardoor de afweging 

voor het instrumentarium niet altijd scherp op het netvlies staat.  

Het BiSC onderhoudt geen andere financiële relatie met de provincie. De subsidiecyclus is goed bekend, 

inclusief alle voorwaarden die aan de subsidierelatie worden gesteld. 

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen  

Er is geen opdrachtformulering richting BiSC aangetroffen tot 2013, voor het jaar 2014 wordt gewerkt met 

een kaderbrief met daarin een opdrachtformulering gebaseerd op de cultuurnota en een uitvraag bij 

bibliotheken en gemeenten. Het werkplan van het BiSC (2012) bevat geen expliciete koppeling tussen de 

beleidsdoelen (effecten en resultaten uit de Cultuurnota) en de inspanningen van het BiSC. In de 

beschikking wordt wel verwezen naar de Cultuurnota. Uit de subsidieverleningsbrief van de provincie blijkt 

wel dat de provincie in het bijzonder stuurt op specifieke prestatie indicatoren. 

De uitvoeringsverordening subsidie Kunsten, media en erfgoed provincie Utrecht legt de verbinding met de 

Cultuurnota, waarbij in de verordening op meerdere plekken expliciet aandacht is voor het 

bibliotheekwezen.  

In de overwegingen: het ondersteunen van (d) bibliotheekvernieuwing en samenwerking van bibliotheken 

en (e) het uitvoeren van de wettelijke taken op het terrein van bibliotheekbeleid. In artikel 2 worden criteria 

geformuleerd voor activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen: (c ) bibliotheekvernieuwing, 

herstructurering en inhoudelijke vernieuwing in het kader van het bibliotheekbeleid. 

In het werkplan 2012 worden per productgroep (zijn er meer dan in de subsidieaanvraag) de activiteiten die 

verricht worden beschreven. Deze zijn vooral input gestuurd: uitvoeren van beheer van servers, 

ondersteuning van ICT-projecten, deelname aan projecten. En op onderdelen outputgestuurd: ontwikkelen 

plan van aanpak standaardisatie dienstverlening, businesscase HRM-advies, meerjarenvisie SUB. De 

activiteiten zijn zelden tijdspecifiek. De doelstellingen t.a.v. het maatschappelijk vraagstuk zijn in de 

aangeleverde stukken niet aangetroffen. 

In 2006 heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden over het takenpakket van het BiSC en de ambities 

en wettelijke verantwoordelijkheden van de provincie. Dit heeft geleid tot de huidige verdeling van 
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activiteiten in een deel beheersmatige activiteiten en innovatieprojecten. Over het eerste deel is weinig 

inhoudelijke discussie geweest. Het tweede deel is onderwerp van jaarlijkse ontwikkeling en bespreking.  

Het BiSC voert vraaggericht taken uit voor de bibliotheken in de provincie. Recentelijk is een ontwikkeling 

ingezet om samen met de provincie ook gemeenten te benaderen waar het gaat om de dienstverlening aan 

de bibliotheken. Het bibliotheekwerk staat onder grote financiële druk en dat zal leiden tot veranderingen in 

de uitvoering van bibliotheekwerk. Die ontwikkeling rechtvaardigt contact met de gemeenten als 

opdrachtgever van de bibliotheken. Een andere drijfveer achter dit contact met gemeenten is de ervaren 

verdeeldheid bij de bibliotheken waar het gaat om het dienstenpakket dat ze willen afnemen bij het BiSC.  

De provincie deed richting BiSC niet aan een expliciete opdrachtformulering. Wel waren kaders vastgelegd 

in de cultuurnota en beleidsplannen. Met het nieuwe model gebeurt dit sinds dit jaar wel. Er werd vertrouwd 

op de SLA’s die met het BiSC waren afgesproken. En op de opdrachtgeversrol die de bibliotheken richting 

de BiSC hadden (ook waren bibliotheken vertegenwoordigd in het bestuur van de BiSC). Geworsteld is wel 

met de beleidsdoelen van de provincie: moeten die nu op het niveau van maatschappelijke effecten 

(leesbevordering) gericht zijn, of zoals het geval is, meer op de taken die uitgevoerd moeten worden 

(bijvoorbeeld transport) en de transitie (ontwikkeling) die de bibliotheken moeten doormaken. De keuze 

voor het subsidie-instrument is een logische. Het geld voor BiSC is wel opgenomen in de begroting. Dit is 

een structurele subsidie. Hier hoeft dus geen aparte verordening bij gemaakt te worden. Omdat taak en 

subsidieontvanger in de begroting staat opgenomen.  

Bij de 3e lijn voor innovatie en ondernemerschap wordt gezocht naar een wijze om de middelen zo effectief 

mogelijk te verlenen. Het subsidie-instrumentarium is in kader van de doelstelling niet wenselijk omdat dat 

een passieve vorm en door de buitenwereld als een potje wordt gezien en vooraf in een regeling 

aangegeven moet worden wie de ontvangende partijen kunnen zijn en dit niet lang van te voren bekend is. 

Via de begroting is ook niet mogelijk omdat de ontvangers niet bekend zijn. Dan blijven per project GS 

besluiten over. Dit kan in sommige gevallen wenselijk zijn omdat het bestuur dan ook echt meedenkt over 

de projecten. In andere gevallen kan het vertragend zijn. Een volgende optie is inkoop/ aanbesteding. Dus 

mogelijk een derde partij die een opdracht krijgt om vernieuwing los te trekken. Dit wordt verder nog 

uitgezocht. Geld opnemen in de begroting (bijvoorbeeld voor projecten) is meestal niet mogelijk omdat het 

een nieuw intensief traject is en dat niet past bij de wens om snel te kunnen schakelen. Hetzelfde geldt voor 

de route via GS- en PS-voorstellen, die is langdurig en kan leiden tot veel discussie.  

Leerpunten 

 Het is nog lastig om een keuze te maken tussen sturing op transitie (van de organisatie van het BiSC, 

de ontwikkelrichting van de bibliotheken) of sturing op maatschappelijk effect (leesbevordering).  

 De aansturing van het BiSC kan strakker en zakelijker. Nu is het BiSC ook wat veel gericht op politieke 

beïnvloeding.  

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap  

De subsidiecyclus start bij een aanvraag (Subsidiecyclus KEER, toekenning subsidieverlening 02-04-2012) 

door de subsidiant. De aanvraag wordt getoetst aan de ASV en de Uitvoeringsverordening Kunsten, Media 

en Erfgoed provincie Utrecht. In de subsidieverlening worden vier productgroepen onderscheiden: ICT, 

Vervoersdienst, Financiële administratie en Personeel en Organisatie. In totaal wordt voor € 1.655.004 aan 

subsidie verleend. Per productgroep zijn prestatieafspraken benoemd (14 bij productgroep ICT, 1 bij de 

Vervoersdienst, 5 bij de financiële administratie, 5 bij de salarisadministratie en 9 bij de 

personeelsadministratie). Gestuurd wordt op de afbouw van de niet-stelseltaak Personeel en Financiën als 

onderdeel van de taakstelling. Bovendien wordt melding gemaakt van aanmerken van de gesubsidieerde 

activiteiten als DAEB-activiteiten. Het streven wordt uitgesproken om de activiteiten van het BiSC in 

december 2012 staatssteunproof te hebben. Dit is gestopt omdat uit nieuwe jurisprudentie bleek dat er 

geen sprake is van Europese concurrentie, dit niet nodig is. In dit geval is er sprake van een regionale / 

nationale activiteit. 

Het BiSC wordt gevraagd om uiterlijk 1 september een werkplan in te dienen (inclusief bijlage met daarin de 

projecten binnen de subsidie SUB). Via het model tussenrapportage wordt gevraagd te rapporteren over de 

voortgang (voor 1 juli 2012). De definitieve subsidie wordt vastgesteld op 1 juli 2013 op basis van een 
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inhoudelijke en financiële verantwoording (dmv jaarrekening) van de besteding van de gelden.  

De brief met de subsidieverlening gaat vergezeld met een checklist subsidieaanvraag (controleprotocol 

2010) waarin via een formele toets, een financiële toets, een inhoudelijke toets, interne controle (juist en 

tijdig doorlopen van de processtappen), een rechtmatigheidscontrole en een risicoprofiel. 

In de reactie van de provincie op de aanvraag voor 2013 (brief dd 20-02-2013) wordt gevraagd om een 

nieuwe begroting aan te leveren, bijzondere aandacht te geven aan 9 prestatie-indicatoren in het werkplan 

en wordt gevraagd om alle prestatie indicatoren voldoende SMART te maken (hierop is door de provincie in 

de beschikking 2012 ook gewezen).  

Aanvragen worden beoordeeld en getekend door: 

- Behandelend medewerker SEI 

- Beleidsmedewerker 

- Financiële beleidsmedewerker SEI 

- Controller afdeling SEI 

- Afdelingsmanager Beleid 

- Afdelingsmanager SEI 

- Directeur 

De subsidieverlening verloopt volgens de KEER-principes en de ASV. Er is voorafgaand aan de 

subsidieaanvraag voor het komende jaar ambtelijk vooroverleg met provincie over het werkplan. De 

provincie informeert naar aanleiding van de subsidieaanvraag (in de uiteindelijke subsidieverlening) over 

de procedure (indienen werkplan, tussenrapportage en eindverantwoording). Er is een duidelijke scheiding 

binnen de provincie tussen Services enerzijds en Beleid anderzijds. De scherpte van Services op 

processen en afspraken wordt gebruikt in de relatie met het BiSC. Juist door de korte en informele lijnen 

tussen de accounthouder en het BiSC is het goed dat een afdeling als Services meer op afstand scherp kijkt 

naar gemaakte afspraken. Er is enige vrees voor te vergaande standaardisering in het subsidieproces, dat 

maakt ruimte voor innovatie lastiger. Ook de juridisering speelt daarbij een grote rol.  

Ook wordt aangegeven bij het BiSC nog geen duidelijke prestatieafspraken worden gemaakt. En dat er ook 

te weinig afrekenafspraken worden gemaakt, d.w.z. vastleggen wat de financiële gevolgen zijn van 

onderprestaties. Medewerkers hebben daarin wel een training gekregen. Uitgangspunt voor de toetsing is 

de uitvoeringsverordening.  

De processtappen verlopen volgens de subsidiecyclus en zijn ook uitgeschreven. De processtappen 

kennen een doorlooptijd van acht weken. Uitgangspunt voor de toetsing is de uitvoeringsverordening. Het 

kader voor de financiële toetsing staat in KEER, maar bij de financiële toets speelt de expertise en ervaring 

van de beoordelaars een belangrijke rol. Bijvoorbeeld waar het gaat om het beoordelen van tijdbesteding 

en uur/dagtarieven. De toets is zeker niet volledig genormeerd. Omdat er bij veel subsidieverzoeken ook 

regelmatig zaken zijn waarvan niet duidelijk is of de kosten wel of niet binnen de regels van de 

subsidieverordening vallen, hebben de beoordelaars ook een adviserende rol richting de 

beleidsambtenaren.  

Wel is van belang om duidelijker te benoemen wie binnen welke afdeling verantwoordelijk is voor een 

subsidievraagstuk. 

Het opdrachtgeverschap door de provincie is in de afgelopen jaren door meerdere ambtenaren ingevuld. 

Zowel de ambtelijk contactpersoon als de afdelingshoofden zijn met regelmaat gewisseld. Het primair 

contact verloopt met de beleidsambtenaar, maar contact op gezette tijden met het afdelingshoofd wordt als 

nodig ervaren. Als voorbeeld van het overleg met het afdelingshoofd wordt de ontwikkeling van nieuw 

beleid genoemd. Daar heeft het afdelingshoofd zelf sturing aangegeven. Het contact met de gedeputeerde 

vindt via het najaars- en voorjaarsoverleg plaats. Dat overleg wordt vooral gebruikt om te luisteren naar de 

bestuurlijke ambities. Als voorbeeld wordt de beoogde fusie tussen Utrecht en Noord-Holland genoemd. 

Dat heeft namelijk ook gevolgen voor het BiSC en zijn evenknie in Noord-Holland.  

Een punt van aandacht vanuit de ondersteuningsinstelling is de recent doorgevoerde scheiding in het 

contact met de provincie tussen beleid (inhoud) en financiën. Met de beleidsambtenaar is goed contact, 

maar de overgang van het financieel-administratieve deel naar een andere afdeling is gepaard gegaan met 
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een verlies aan kennis over gemaakte afspraken (bijvoorbeeld afspraken over de afbouw van activiteiten). 

Dat heeft regelmatig tot onaangename verrassingen geleid. De invulling van de rol van Services wordt als te 

strak en te gedetailleerd ervaren. Als voorbeeld wordt de verantwoording over de projecten (innovatiegeld) 

genoemd. Het gaat om kleine projecten met een beperkte financiële omvang die op hetzelfde gedetailleerde 

niveau beoordeeld worden als de activiteiten waar veel geld in omgaat. En soms bekruipt het gevoel dat 

achteraf de spelregels worden gewijzigd. De gemaakte afspraken over prestaties zijn duidelijk en 

uitvoerbaar. Ook over de voortgang zijn afspraken gemaakt 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Er is een model Tussenverantwoording Subsidie in de documentenstudie aangetroffen voor het BiSC. 

Daarin wordt beschreven: 

- Beschrijving van de uitgevoerde activiteiten. Stelseltaken hebben geen projectmatig karakter, op 

die beheeractiviteiten wordt conform SLA’s gerapporteerd (bijlage 1) 

- Projecten die BiSC voor de SUB uitvoert zijn afzonderlijk verantwoord. 

- Betrokken organisaties in de uitvoering van de activiteiten is een apart onderdeel van het model 

tussenverantwoording. Het BiSC vermeldt dat de activiteiten van het SUB-werkplan worden 

uitgevoerd oor BIiSC met betrokkenheid van medewerkers en projectleiders uit de regio’s. 

Verantwoording hierover wordt afgelegd aan SUB. 

- Verantwoording over de begroting (bijlage 2) 

Er is geen sprake van een accountplan, in het team wordt wel besproken wat van elkaar geleerd kan 

worden over de invulling van het accountplan. Het overleg met het BiSC verloopt via de subsidiecyclus 

enerzijds en tussentijds overleg anderzijds. Het BiSC heeft soms de neiging om hoger in de lijn afspraken in 

te plannen. Daarnaast is er bestuurlijk overleg, dat niet expliciet gerelateerd is aan de werkplannen en 

jaarrapportages. Sinds dit voorjaar kijkt ook de gedeputeerde naar de beschikking van het BiSC. Het model 

Tussenverantwoording Subsidies is eigenlijk voor projectsubsidies en wordt normaal gesproken niet 

verstrekt bij exploitatiesubsidies. Dit gebeurt wel bij BiSC en SUB omdat ze hier zelf om hebben gevraagd. 

In de ogen van de accounthouder is het model niet geschikt, maar BiSC en SUB willen het (tot nu toe) graag 

gebruiken. Dit gaat vanaf 2014 veranderen. 

Het BiSC is zeer te spreken over de huidige contactambtenaar. Op de geëigende momenten in de 

subsidiecyclus en indien nodig daarbuiten is er contact. Er is sprake van goed en constructief overleg dat 

wordt getypeerd als tweerichtingsverkeer. De provincie wordt ervaren als goed ontvankelijk voor nieuwe 

ideeën. En neemt haar rol in de richting van bijvoorbeeld gemeenten. Op het niveau van het afdelingshoofd 

wordt een iets meer uitnodigend onderhoudscontact verwacht. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

In diverse documenten wordt een verbinding gemaakt tussen activiteiten van de 

ondersteuningsinstellingen en de P&C cyclus van de provincie. Het betreft de voorjaarsnota, de 

programmabegroting en de jaarrekening, alle onderdeel van de generieke P&C cyclus van de provincie. 

Onderstaand is uit deze documenten weergegeven wat er vermeld is over de provinciale taken in het 

bibliotheekbeleid. 

Voorjaarsnota 2012 (p 22): 

Wij stellen u voor om de middelen in de reserve Projecten ten behoeve van "Ureka! Open Poort tot Kennis" 

(€ 120.000), toe te voegen aan de begroting 2012. Deze middelen willen wij in 2012 inzetten voor de 

modernisering van de Utrechtse Bibliotheken, om zodoende een goed functionerend provinciebreed 

bibliotheeksysteem te bewerkstelligen. Hiermee dragen wij bij aan het bereiken van een 

bibliotheeksysteem dat kan dienen als basisvoorziening voor de kennisindustrie en de arbeidsmarkt. 

Programmabegroting 2012 (p 78): 

De provincie bevordert de gezamenlijke bibliotheekvernieuwing in de provincie Utrecht. Dit doet zij 

enerzijds door samen met gemeenten, bibliotheken en BiSC op weg te gaan naar een fusie. Anderzijds door 

inhoudelijke vernieuwing en stelseltaken te initiëren, stimuleren en faciliteren. Dit alles in samenhang met 

het landelijke en gemeentelijk beleid en conform de wet op specifiek cultuurbeleid en het charter 

bibliotheekvernieuwing In 2012 heeft de bibliotheeksector de opdracht deze taken uit te voeren met een 
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korting van 15% op de structureel beschikbare middelen. Wij zullen in overleg bepalen welke taken minder 

of niet meer uitgevoerd worden. 

Jaarrekening 2012 (p67): 

In 2012 is geconstateerd dat er bij gemeenten en bibliotheken te weinig draagvlak bestond voor een fusie 

tussen de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) en het Bibliotheekservice Centrum (BiSC). De 

gemeentelijke bezuinigingen in het bibliotheekwerk hadden hierbij een grote invloed. Op grond hiervan 

heeft de provincie besloten hier niet verder op in te zetten en de aandacht te richten op het verhelderen van 

de samenwerkingsvorm die wel de benodigde efficiëntie en effectiviteit bereikt. Eind 2012 is aangestuurd 

op besluitvorming voor een 

nieuw model in de eerste helft van 2013. De bezuinigingen van 15% vanuit de provincie Utrecht zijn vertaald 

in het beleid. 

 

Er is geen directe verbinding meer tussen de resultaten van het BiSC en de realisatie van provinciale 

ambities op het niveau van de provinciale begroting, daar zijn de predatie-indicatoren in losgelaten. 

Voorheen was die er wel, maar het werken met predatie-indicatoren is losgelaten in de provinciale 

begroting. Op een lager niveau wordt nu wordt gewerkt met zogenaamde ‘highlights’ in Cultuur U en 

predatie-indicatoren in de beschikking (bij de subsidieverlening). Het lijkt er echter wel op dat de roep om 

predatie-indicatoren weer aan kracht wint binnen de provincie. Het leren van de resultaten van het BiSC zit 

in het continu reflecteren en deels in de subsidiecyclus.  

Er is voorafgaand aan de subsidieaanvraag altijd overleg tussen de provincie en het BiSC over de 

prioriteiten voor het komende subsidiejaar. Er is sprake van een gelijke verhouding en samen optrekken in 

de beleidsontwikkeling op basis van behaalde resultaten. 

HUL 
  Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

Algemene (natuur-)beleidsdoelen zijn te vinden in het BNLU uit 1992. Op dit moment wordt het natuurbeleid 

herzien. In september worden over dit nieuwe beleid besluiten genomen. Hierin komen explicietere doelen. 

 

De basisbijdrage wordt hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van activiteiten voor de doelstellingen Strategie 

natuur en landschap en Draagvlak natuur en landschap. 

Daarnaast speelt HUL een belangrijke rol in het realiseren van de doelen uit de beheerplannen. 

Voor haar functie als erfgoedbeheerder geldt de Cultuurnota als richtinggevend kader 

 

Natuurdoelstellingen vloeien voort uit het natuurbeleidsplan uit de jaren 90. Dit is de bijbel voor natuur- en 

beleidsmakers. Maar niet erg concreet in termen van indicatoren richting uitvoeringsorganisaties. Op dit 

moment wordt gewerkt aan nieuw natuurbeleid (verwachting september besluitvorming) daarin worden de 

resultaatverwachtingen van uitvoerende organisaties concreter beschreven. De Cultuurnota als kader 

bevat concretere doelstellingen. 

 

Accounthouderschap wordt binnenkort overgedaan van het beleidsdomein (FLO) naar het 

uitvoeringsdomein. 

Daardoor was er voorheen een meer natuurlijke koppeling (binnen een afdeling, vaak zelfs binnen een 

persoon) tussen beleid en uitvoering. Verwacht wordt dat dit door de voorgenomen verschuiving een meer 

expliciete koppeling zal worden. 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten  

Het is een historisch gegroeide subsidierelatie. Het HUL heeft een belangrijke rol als beheerder van 

natuurgronden. Er is sprake van een sterke vertrouwensrelatie. 

De afweging over keuze van subsidie-instrument is niet expliciet gemaakt. Hooguit ambtelijk en impliciet 

vindt er wel eens discussie plaats over nut en meerwaarde van de subsidierelatie. 
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HUL ziet zichzelf niet als ondersteuningsinstelling. Maar veel meer als een partner met eigen kerntaken 

zoals het beheren van haar eigendommen en eigenstandige verbindingen leggen met de samenleving. Dit 

maakt haar tot een interessante samenwerkingspartner voor de provincie. 

Ze krijgt jaarlijks een subsidie die bestaat uit 3 onderdelen (basis, beheer en erfgoedsubsidie). Daarnaast 

ontvangt ze ook op projectbasis subsidie. 

Dat roept geen complicaties op omdat helder wordt vastgelegd welke middelen voor welke activiteit of 

onderdeel worden vastgelegd. 

HUL is zich bewust van de subsidierelatie. Dit vertaalt zich onder meer in de openheid en transparantie 

waarmee verantwoording van de ingezette middelen plaatsvindt. 

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen  

In de subsidieaanvraag van het HUL staat expliciet beschreven welke provinciale beleidsdoelen HUL wil 

helpen te realiseren met inzet van de basis, beheer- en erfgoedsubsidie. Deze doelen zijn vastgelegd in 

uiteenlopende beleidsdossiers/ -documenten. Een aantal belangrijke hiervan zijn: 

 Beheerplannen 

 Natuurbeleid (PBNL 1993) 

 Recreatiebeleid (actieplan recreatie en toerisme) 

 Landschapsbeleid (Landschapsvisie) 

 Cultuurbeleid (Uitvoeringsprogramma CHS) 

 Ruimtelijk beleid (streekplan/ structuurvisie) 

 Waterbeleid (Waterhuishoudingsplan) 

De cyclus start met het werkplan van HUL. Er is niet sprake van een expliciete uitvraag van de provincie 

aan het HUL. Het HUL maakt een eigen Meerjaren beleidsplan Utrechts landschap (2013-2017) waarvan het 

werkplan de jaarlijkse invulling vormt. Dit beleidsplan bevat een analyse van positionering HUL en 

belangrijke opgaven. Deze worden vertaald naar speerpunten in e uitvoering, samenwerking en eigen 

organisatie. 

Overigens moet het werkplan niet gezien worden als de formele start van het subsidietraject. Het is de 

afronding van een fase van vooroverleg waarin uitgebreid van gedachte wordt gewisseld over de plannen 

en ambities voor het komende jaar. Dat maakt dat het subsidiebesluit (volgend op de aanvraag van het 

HUL) veelal een “een op een” honorering van het ingediende werkplan is. Eventuele verschillen van inzicht 

zijn op basis van het concept-werkplan al besproken. 

Er vindt voortdurend contact en uitwisseling plaats met de provincie. Ook over inhoud en accenten van het 

werk van HUL. 

Intensieve inhoudelijke discussies vinden vooral plaats over de gebiedsplannen, het meerjarenbeleidsplan 

en het uitvoeringsprogramma. Omdat de jaarlijkse werkplannen daar goed in passen is niet heel vel 

discussie nodig. 

De inkomsten van HUL zijn globaal onder te verdelen in 

 1/3 subsidies (niet alleen provincie maar ook rijk en gemeenten) 

 1/3 eigen inkomsten (huur, pacht, erfpacht) 

 1/3 charitatieve instellingen (postcodeloterij, schenkingen, etc.) 

Dit leidt in de praktijk niet tot spanningen of strijdige belangen. 

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap 

De subsidiecyclus start bij een aanvraag.  

Aanvragen worden beoordeeld en getekend door: 

- Behandelend medewerker SEI 

- Beleidsmedewerker 

- Financiële beleidsmedewerker SEI 

- Controller afdeling SEI 

- Afdelingsmanager Beleid 

- Afdelingsmanager SEI 

- Directeur 
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Het proces van subsidieverlening verloopt volgens de ASV en de daarin vastgelegde KEER principes. 

 

Over de voortgang dient 2 maal per jaar te worden gerapporteerd. HUL is tevreden over de subsidierelatie 

met de provincie. Het wordt ervaren als een goed en laagdrempelig contact dat op meerdere niveaus en 

met meerdere inhoudelijke afdelingen wordt onderhouden. 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Het begrip accountplan is niet bekend. De rapportagemomenten vormen de officiële peilstok. Daarbuiten 

kom de medewerkers van HUL en provincie elkaar vaak genoeg tegen om voeling te kunnen blijven houden 

met de voortgang van het werk.  

 

Er is jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de voorzitter en directeur van HUL en de gedeputeerde. Maar dat 

gaat met name over grote onderwerpen, eventueel over de subsidiefinanciën. Ook inhoudelijke tussentijdse 

aanpassingen binnen de subsidiecyclus worden meestal op een lager ambtelijk niveau afgestemd. HUL 

heeft te maken met 2 accountmanagers: een medewerker team Natuur en Landbouw voor het natuur-

gedeelte en een medewerker team Erfgoed en Recreatie voor het cultuurgedeelte. Het contact is heel 

divers en natuurlijk. Ook al vanwege de vele inhoudelijke raakvlakken en contactmomenten die er zijn. 

Wel zie je dat nu het nieuwe natuurbeleid in de maak is er sprake is van enige verwarring bij de provincie. 

Men is zoekende naar de nieuwe positie en rol en dat vertaalt zich soms naar het scheppen van enige 

afstand. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

Er vindt een inhoudelijke en financiële verantwoording plaats op basis van het jaarverslag van HUL. Dit 

vormt een feitelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten. 

Er heeft in 2003 een evaluatie van de exploitatiesubsidie plaatsgevonden. Deze heeft geresulteerd in een 

aantal aanbevelingen, met name over de inrichting van de subsidierelatie. Over de meer recente jaren is 

hierover niets aangetroffen. 

 

Tot nu toe waren het vanuit de provincie de mensen van beleid die de relatie onderhielden, met andere 

woorden er waren korte lijnen tussen beleid en uitvoering. 

Een goed voorbeeld van input vanuit HUL is de provinciale landschapswaardenkaart waarvoor gebruik is 

gemaakt van de bij HUL aanwezige kennis en ervaring. 

 

HUL ziet zich als een natuurlijke partner (met een achterban van 23.000 huishoudens die lid zijn) die 

ruimschoots de gelegenheid krijgt input te leveren voor de beleidskoers. 

HUL hoopt dat dit kan blijven gebeuren op basis van een goede relatie en dat er geen onnodige 

formalisering van de relatie gaat ontstaan. (bijv. met alle administratieve consequenties van dien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2: Factsheet per ondersteuningsinstelling  

77 

 

IVN 

  Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

Doelen van de provincie (bron Beleidskader NME 2010) 

 De burger bewust maken van de waarde en de kwetsbaarheid van natuur, milieu en landschap door 

gerichte inzet van NME-activiteiten en daarmee draagvlak creëren voor de beleidsdoelen van de 

provincie Utrecht op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. 

 Vergroting van de efficiency van het NME-veld door meer bestuurlijke samenwerking, afstemming 

tussen partijen en intensievere uitwisseling op regionaal niveau tussen gemeenten onderling (i.s.m. 

GDO) en de provincie. Dit vraagt om een goede infrastructuur. 

 Verbeteren van het NME producten en diensten (professionalisering, kwaliteitsverbetering en 

efficiency), ondermeer i.s.m. het IVN en GDO. Een van de verbeteringen is de ontwikkeling van 

arrangementen. 

 Verbreden van de doelgroepen (voortgezet onderwijs, volwassenen, ‘senioren’, allochtonen, mensen 

met een beperking etc.) en daarbij een passend vraaggestuurde programma ontwikkelen; dit 

eveneens i.s.m. onder meer het IVN en GDO. 

 Verbreden van het aantal thema’s in het aanbod door naast de centrale thema’s groen, water en 

energie het onderdeel milieu breder te interpreteren dan nu gebeurt door leefbaarheidthema’s 

(geluid, licht, lucht, biodiversiteit etc.) en duurzaamheid toe te voegen. Het thema energie moet meer 

dan in het verleden aandacht krijgen. 

Er is sprake van een langjarige subsidierelatie met het IVN. Het (verlengde) Milieubeleidsplan is het kader 

waarbinnen NME-activiteiten en doelen vallen. In 2010 is een beleidskader NME opgesteld om tegemoet te 

komen aan de vraag vanuit het Rijk om een licht coördinerende rol op te nemen in de realisatie van het 

NME-beleid van het Rijk. Daarnaast biedt het beleidskader een beleidsmatige basis onder de 

subsidierelatie met het IVN. Natuur- en milieueducatie staat niet hoog op de beleidsagenda. 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten  

Strategie van de provincie (bron Beleidskader NME 2010): 

De provincie wil de door haar gestelde doelen bereiken door: 

- via een beleidskader meer sturing te geven aan de structurele en incidentele ondersteuning van 

het NME-veld; 

- bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met gemeenten/GDO en de verschillende NME-partijen 

tot een speerpunt te maken en te komen tot een gezamenlijke NME agenda. Hiervoor is een 

efficiënte en effectieve NME infrastructuur in de provincie Utrecht nodig 

- uit te gaan van de eigen kracht van elke organisatie: taken moeten daar komen te liggen, waar ze 

horen en waar ze het beste kunnen worden uitgevoerd. Dit is de basis voor de rol van elke 

betrokken NME-partij. 

De ondersteuning van het NME veld (bron Beleidskader NME 2010) 

Op dit moment geven we een jaarlijkse exploitatiesubsidie aan het IVN Consulentschap om het NME-veld te 

ondersteunen. Het is belangrijk dat deze ondersteuning wordt voortgezet. De provincie wil de verbetering 

van NME producten en diensten ondersteunen. Een voorwaarde voor deze financiële ondersteuning is dat 

kennis, ervaring en de ontwikkelde producten en diensten uitgewisseld moeten worden met andere 

partijen, zoals NME-centra of gemeenten. Verder wordt als voorwaarde meegenomen dat bij ontwikkeling 

van producten en/of bij uitvoering zo mogelijk een NME-centrum of NME-dienst wordt betrokken. Ook 

cofinanciering kan als voorwaarde aan de ondersteuning worden gesteld. Dit om commitment te creëren. 

 

De provincie gebruikt haar NME budget voor: 

- structurele financiële ondersteuning van taken zoals deze door het IVN Consulentschap in hun 

nieuwe rol worden uitgevoerd (zie hiervoor bijlage 1). 

- eenmalige financiële bijdrage/cofinanciering aan de ontwikkeling en realisatie van een efficiënte 
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en effectieve bestuurlijke en ambtelijke infrastructuur. 

- financiële ondersteuning van het ontwikkelen van arrangementen voor NME-centra en eventueel 

ook ‘halffabrikaten’ die door de verschillende NME-centra zelf verder worden ontwikkeld; 

- financiële ondersteuning van NME-projecten die vernieuwend zijn, bijvoorbeeld gericht op 

‘nieuwe’ doelgroepen of ‘nieuwe’ thema’s. 

Voor de uitvoering van de faciliterende rol van de provincie uit het Beleidskader NME is de keuze op het 

IVN gevallen vanwege hun grote netwerk en de continuïteit. Echter meerdere ondersteuningsinstellingen 

waaronder IVN (en ook NMU) hebben een brief gekregen dat vanaf de volgende bestuursperiode opnieuw 

keuzes kunnen worden gemaakt, maar dat tot die tijd wordt doorgegaan op de huidige voet. Dit is een 

bewuste keuze om vanaf 2015 de handen vrij te hebben in de keuze voor instrumenten om doelen te 

realiseren.  

Het IVN ontvangt ook gelden voor de communicatie rond het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. 

vanuit het AVP. Dit is een aparte taak die niet valt onder de exploitatiesubsidie. De verschillende 

financieringen vanuit de provincie kunnen goed worden onderscheiden op inhoud en resultaat. De overige 

financieringsbronnen van het IVN (ministerie, Nationale Postcodeloterij) zijn bekend bij de provincie en er 

vindt controle plaats op mogelijke overlap tussen de activiteiten die het IVN van daaruit ontplooit en de 

activiteiten die voor de provincie Utrecht worden uitgevoerd. Wat betreft de provincie Utrecht wordt het 

IVN gefinancierd voor activiteiten die worden verricht vanuit het basispakket (ondersteuning van en 

uitwisseling tussen de gemeentelijke NME-centra en het ondersteunen van de IVN-vrijwilligers) en 

themagerichte activiteiten waarover jaarlijks afspraken worden gemaakt wat betreft de themakeuze. Het 

IVN krijgt alleen subsidie t.b.v. de uitvoering van activiteiten door het IVN Consulentschap Utrecht. 

Vanuit Subsidie en Inkoop wordt aangegeven dat het de aanbeveling verdient om consequent een 

afweging te maken tussen opdrachtverlening of de inzet van het subsidie-instrument. Indien gekozen 

wordt voor het subsidie-instrument zou gekozen moeten worden voor het uitvoeren van een risicoanalyse 

bij elke nieuwe uitvoeringsverordening. In veel gevallen van de huidige gesubsidieerde organisaties is 

sprake een zeer langjarige subsidierelatie, waardoor de afweging voor het instrumentarium niet altijd 

scherp op het netvlies staat.  

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen 

Uit de aanvraag voor de subsidie voor 2013 van 2013 blijkt dat de missie van IVN bestaat uit drie aspecten: 

- Bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap 

en leefomgeving 

- IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven 

- IVN laat he nadenken over gedrag en motiveert tot milieubewust handelen 

Bij de uitvoering van de activiteiten sluit IVN aan bij het beleidskader NME van de provincie Utrecht en de 

rol die de provincie hierin ziet voor IVN. Op basis daarvan richt IVN zich op: 

- Het vergroten van de efficiency van het NME-veld 

- Verbetering van NME-producten en diensten, in samenspraak met het NME-werkveld 

- Doelgroepverbreding (alle doelgroepen ipv alleen basisonderwijs) 

- Thematisch gericht werken, waarbij het niet alleen gaat om natuur en milieu maar om 

duurzaamheid als overkoepelend begrip 

- Het realiseren van vernieuwing / verbreding van de netwerken van NME-beroepskrachten en 

NME-vrijwilligers 

- De inzetvan alle sociale instrumenten (communicatie, educatie, participatie en awareness) in 

plaats van hoofdzakelijk educatie 

- De stimulering van vraaggericht werken 

- De inzet van NME als beleidsinstrument bij de netwerkorganisatie 

In het jaarplan voor 2013 zijn de doelen en activiteiten uitgewerkt langs de volgende thema’s:  

- Kennismanagement en netwerkontwikkeling 

- Nieuwe Maatschappelijke Energie (Water, klimaat en energie, voeding, duurzaam toerisme) 
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Elk van de thema’s is uitgewerkt in resultaten tot nu toe, accenten voor 2013 en resultaten voor 2013 en 

waar van toepassing projecten met externe financiering.  

 

Het IVN heeft een redelijke autonomie in het opstellen van haar werkplan. Er is geen sprake van een 

expliciete opdrachtformulering. Het IVN relateert haar activiteiten aan het NME-beleidskader. Er is sprake 

van vooroverleg met het IVN over het werkplan, waarbij de globale basisactiviteiten van het IVN binnen het 

beleidskader moeten vallen en er overleg is over kansrijke thema’s. De activiteiten van het IVN zijn ingebed 

in een meerjarig beleidskader, waarbij de behoefte bestaat om na meerdere jaren steeds een moment van 

evaluatie in te bouwen zodat de beleidsdoelen en –instrumenten opnieuw gewogen kunnen worden. Dit is 

in het verleden te weinig gebeurd. 

 

De duidelijkheid van de provinciale ambities kan beter. De ambities van de provincie zijn in de regel in 

brede en algemene zin beschreven en worden daardoor als weinig concreet ervaren. Het IVN gebruikt in 

haar jaarplannen de provinciale ambities en beleidsdoelen als vertrekpunt en doet een voorstel om daar 

invulling aan te geven. Het initiatief voor de vertaling van de algemene en brede ambities van de provincie 

naar activiteiten en resultaten ligt in de regel bij het IVN. 

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap  

De subsidiecyclus start bij een aanvraag (Subsidiecyclus KEER, toekenning subsidieverlening 06-02-2012) 

door de subsidiant. De aanvraag wordt getoetst aan de ASV en de Uitvoeringsverordening 

Convenantinstellingen (de laatste is niet bekend bij gesproken beleidsambtenaren) provincie Utrecht. In de 

subsidieverlening wordt aangegeven dat conform. In totaal voor € 1883.063 wordt aan subsidie verleend.  

De definitieve subsidie wordt vastgesteld op 1 juli 2013 op basis van een inhoudelijke en financiële 

verantwoording (dmv jaarrekening) van de besteding van de gelden.  

De brief met de subsidieverlening gaat vergezeld met een checklist subsidieaanvraag waarin via een 

formele toets, een financiële toets, een inhoudelijke toets, interne controle (juist en tijdig doorlopen van de 

processtappen), een rechtmatigheidscontrole en een risicoprofiel. 

Aanvragen worden beoordeeld en getekend door: 

- Behandelend medewerker SEI 

- Beleidsmedewerker 

- Financiële beleidsmedewerker SEI 

- Controller afdeling SEI 

- Afdelingsmanager Beleid 

- Afdelingsmanager SEI 

- Directeur 

De subsidieverlening verloopt volgens de KEER-principes en de ASV. Er is voorafgaand aan de 

subsidieaanvraag voor het komende jaar ambtelijk vooroverleg met provincie over het werkplan. 

Daarnaast is er bestuurlijk overleg tussen het IVN en de gedeputeerde (waarbij de ambtelijk 

contactpersoon van beleid ook aanwezig is) in het najaar en het voorjaar. In het najaar is onder andere het 

werkplan onderwerp van gesprek, waarbij ook keuzes in de thema’s worden gemaakt. Afspraken die 

daaruit voortkomen worden vastgelegd en gemonitord door de beleidsambtenaar. Indien nodig is er 

sprake van ambtelijk adhoc-overleg met het IVN. Het jaarverslag is naast andere agendapunten onderwerp 

van bespreking in het bestuurlijk voorjaarsoverleg.  

In de praktijk loopt veel van het contact tussen de provincie en het IVN via de beleidsambtenaar, waarbij 

vragen over de financiën via Subsidie en Inkoop worden geleid. De beleidsambtenaar vindt het wel prettig 

om te weten of er op dat vlak zaken spelen, in de praktijk verloopt de informatievoorziening daarover met 

Subsidie en Inkoop goed.  

Er zijn geen duidelijke prestatieafspraken gemaakt. En dat er ook te weinig afrekenafspraken worden 

gemaakt, d.w.z. vastleggen wat de financiële gevolgen zijn van onderprestaties. Medewerkers van 

Services hebben daarin wel een training gekregen. Uitgangspunt voor de toetsing is de 

uitvoeringsverordening.  
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De processtappen verlopen volgens de subsidiecyclus en zijn ook uitgeschreven. De processtappen 

kennen een doorlooptijd van acht weken. Uitgangspunt voor de toetsing is de uitvoeringsverordening. Het 

kader voor de financiële toetsing staat in KEER, maar bij de financiële toets speelt de expertise en ervaring 

van de beoordelaars een belangrijke rol. Bijvoorbeeld waar het gaat om het beoordelen van tijdbesteding 

en uur/dagtarieven. De toets is zeker niet volledig genormeerd. Omdat er bij veel subsidieverzoeken ook 

regelmatig zaken zijn waarvan niet duidelijk is of de kosten wel of niet binnen de regels van de 

subsidieverordening vallen, hebben de beoordelaars ook een adviserende rol richting de 

beleidsambtenaren.  

Wel is van belang om duidelijker te benoemen wie binnen welke afdeling verantwoordelijk is voor een 

subsidievraagstuk. Het ambtelijk opdrachtgeverschap is voor het IVN duidelijk: de beleidsambtenaar is 

aanspreekpunt. En daar is geregeld contact mee in de verschillende fasen van de subsidieverlening. De 

ambtelijk contactpersoon schuift ook aan in overleggen met de NME-centra en is dus ook nauw betrokken 

bij de uitvoering van activiteiten en stuurt ook naar opvatting van het IVN in die overleggen op de 

provinciale prioriteiten.  

Daarnaast heeft het IVN, bijvoorbeeld waar het gaat om de invulling van de themagerichte activiteiten, ook 

afstemming met de gedeputeerde De Vries. Dit om te bepalen welke thema’s opgepakt moeten worden. 

Soms ervaart het IVN in het opdrachtgeverschap wel de scherpe lijnen in de verantwoordelijkheden tussen 

de verschillende onderdelen van de overheid. Als voorbeeld wordt gegeven dat gezondheid geen 

beleidsprioriteit is van de provincie, maar dat de gemeenten aan de NME-centra en ook de rijksoverheid 

wel vragen om aan dit thema (bijvoorbeeld bewegen in de natuur) aandacht te besteden, dan is het vreemd 

dat IVN daarin vanuit haar ondersteuning van en uitwisseling tussen de NME-centra niets mee mag, omdat 

gezondheid geen provinciale taak of prioriteit is. Die situatie is niet te wijten aan de provincie alleen, maar 

is ook gelegen in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende bestuurslagen. Wat wel 

als wat vreemd wordt ervaren is het feit dat IVN onder de portefeuillehouder Milieu valt (en de 

contactambtenaar ook zich daarmee bezighoudt) en niet onder de portefeuillehouder Natuur, waar de 

activiteiten van het IVN inhoudelijk beter onder passen. Wellicht verklaart dat ook de relatief beperkt 

inhoudelijke sturing en initiatieven daarin vanuit de provincie. Het IVN zoekt op bestuurlijk niveau wel het 

contact met gedeputeerde Krol (Natuur).  

Over de afgesproken activiteiten wordt verslag gedaan aan de provincie conform de afspraken daarover. 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Er is geen accountplan aangetroffen bij de documentenstudie en evenmin een model 

tussenverantwoording. 

Er is weliswaar geen sprake van een accountplan, maar wel zijn in het verleden de processen beschreven 

(o.a. 2 jaarlijks overleg, het beoordelen jaarverslagen het werkplan). Dit staat beschreven in Mavim. Het 

gebruikte hulpmiddel hiervoor, Mavim, wordt echter niet meer gebruikt. De afspraak is dat bij een afwijking 

van meer dan 10% (zowel plus als min) van het begrote bedrag voor een bepaald onderwerp uit het 

werkplan, de ondersteuningsinstelling de provincie tijdig inlicht. Verder wordt op de jaarrapportage na 

geen verdere formele tussentijdse verantwoording gevraagd. Dit heeft ook te maken met het feit dat er 

sprake is van een vertrouwensrelatie, indien die er niet zou zijn, dan zou een hogere frequentie van 

verantwoording en rapportage kunnen worden overwogen. 

Het IVN is tevreden over de interactie met de provincie. De contactambtenaar is goed bereikbaar, neemt 

zijn rol (geeft richting) in overleggen met bijvoorbeeld de NME-centra en gemeenten. De inhoudelijke 

sturing wordt als beperkt ervaren, het IVN zit te bedenken wat de provincie zou willen. Het contact met de 

bestuurder (De Vries) wordt als goed ervaren. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

In de begroting en de jaarrekening is niets terug te vinden over IVN en natuur en milieueducatie. Er is geen 

directe verbinding tussen de resultaten van het IVN en de realisatie van provinciale ambities behalve die 

op het gebied van NME. In de grote rapportages (begroting, jaarrekening) komt het niet terug. Wel is er 

behoefte bij de beleidsambtenaar om na enige jaren (bijvoorbeeld einde van de beleidsperiode) de 

beleidsdoelen en de activiteiten van het IVN rondom NME te evalueren. Het IVN zou graag de discussie 
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KC 

willen hebben met de provincie over de te realiseren effecten en de effectiviteit daarin van het IVN. Dit 

opdat er ook een duidelijke relatie komt te liggen tussen wat de provincie wil bereiken en wat de IVN 

daarvan heeft gerealiseerd. 

  Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

Doelen / indicatoren inzake cultuureducatie volgens de vigerende beleidsnota Cultuur van U zijn: 

 

 

Beleid maken is een proces waarvan de lopende cyclus is gestart met het nieuwe collegeprogramma 

(2011). In de daaruit voortgevloeide beleidsnota Cultuur van U staat dat de provinciale subsidie voor 

cultuureducatie aanzienlijk zal worden verlaagd. En dat wat betreft cultuureducatie (het werkveld van KC) 

de op het VO gerichte activiteiten niet meer door de provincie gefinancierd worden en de op het PO 

gerichte activiteiten worden voortgezet. 

Over de rol van de provincies in cultuureducatie is een landelijk convenant getekend door OCW, IPO en 

VNG (algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen), waarin die rol is omschreven. Een nieuw 

(aanvullend) convenant is in voorbereiding (bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs). Hier wordt met name 

ingegaan op de rol van OCW en de gemeenten (maar ook provincies) op het gebied van cultuureducatie. 

In Utrecht heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten. De provinciale inzet heeft geen 

betrekking op Utrecht en Amersfoort, omdat die over eigen uitvoerende en coördinerende instellingen 

beschikken. 

De beleidsdoelen inzake cultuureducatie waren uiteraard onderwerp van gesprek in GS. En stonden ook 

op de agenda van PS; in PS waren niet zozeer de doelen onderwerp van debat maar veel meer de weg 

daar naar toe. 
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De uitwerking van de doelen op het niveau van de te stellen percentages heeft mede in overleg met KC 

plaatsgevonden. In het licht van de afname van het budget is geconcludeerd dat een toename van de 

percentages in de doelstellingen (aantal leerlingen dat in aanraking komt met cultuur via het onderwijs) 

niet realistisch zou zijn. 

Het is niet eenvoudig om voor het beleidsveld cultuureducatie goede, meetbare indicatoren op te stellen; 

die ook geschikt zijn om prestaties van de instelling te beoordelen en er wellicht rekening mee te houden 

in de definitieve vaststelling van de hoogte van de subsidie. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en 

gebruiken van indicatoren is binnen de provinciale organisatie dubbel belegd: bij 'beleid' en bij 'subsidies'. 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten 

Uit openbare documenten blijkt niet iets over de afwegingen inzake de keuze van beleids- en 

sturingsinstrumenten.  

Taken inzake cultuureducatie kunnen worden belegd bij KC en LEU. Beide organisaties werken hierin 

nauw samen. 

Blijvende inzet van KC was een politiek uitgangspunt als onderdeel van de voorbereiding van Cultuur van 

U.  

In de beleidsvoorbereiding vindt het opstellen van doelen en het bijbehorende uitvoeringsinstrumentarium 

in samenhang plaats. KC brengt kennis en ervaring in bij ontwikkeling van doelen en de ontwikkeling van 

de uitvoeringsinstrumenten; dit geldt ook voor LEU dat ook taken inzake cultuureducatie uitvoert. 

Daarnaast is er sprake van een doorlopende beleidslijn uit eerdere collegeperiodes; doelen en uitvoering 

liggen in het verlengde hiervan.  

De voorbereiding van de werkplannen van KC kan worden gekarakteriseerd als een coproductie van 

provincie en KC. 

De afweging tussen beleids- en sturingsinstrumenten vindt mede plaats in het overleg tussen 

gedeputeerde en beleidsambtenaren. 

Een subsidierelatie geeft iets meer 'eigen' ruimte dan een opdrachtsituatie. 

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen  

Er is een expliciete opdrachtformulering in de zin van een bevestiging van de provincie van het door KC 

opgestelde werkplan waarin opgenomen: doelen, activiteiten en financiering. 

Het werkplan wordt opgesteld in het verlengde van de provinciale beleidsnota en in onderlinge 

samenspraak (KC en provincie). 

 

Het werkplan van KC wordt in samenspraak tussen provincie en KC voorbereid. Dat betekent dat het 

werkplan bij indiening meestal geen verrassingen bevat; in principe is alles doorgesproken en zijn 

concept-versies besproken. Daarnaast liggen in werkplannen activiteiten vast op grond van afspraken die 

al eerder met scholen zijn gemaakt over KC-activiteiten in scholen. 

 

De provincie neemt de inbreng van KC zeer serieus. 

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap  

De subsidiecyclus start bij een door de subsidieaanvrager ingediende subsidieaanvraag. De aanvraag 

wordt getoetst aan de ASV en de Uitvoeringsverordening KMM provincie Utrecht.  

De brief met de subsidieverlening gaat vergezeld van een checklist subsidieaanvraag waarin via een 

formele toets, een financiële toets, een inhoudelijke toets, interne controle (juist en tijdig doorlopen van de 

processtappen), een rechtmatigheidscontrole en een risicoprofiel. 

Aanvragen worden beoordeeld en getekend door: 

- Behandelend medewerker SER 

- Beleidsmedewerker 

- Financiële beleidsmedewerker SER 

- Controller afdeling SER 

- Afdelingsmanager Beleid 

- Afdelingsmanager SER 
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- Directeur 

De subsidieaanvraag wordt behandeld door SERvices. Dat kan lang duren. Het verschilt van persoon tot 

persoon hoe soepel en vlot de samenwerking verloopt. Er is soms intern discussie over wat onder de 

exploitatiesubsidie valt en wat onder projectsubsidie. Maar er is altijd wel een oplossing voor. 

De subsidieverlening verloopt volgens de KEER-principes en de ASV. Er is voorafgaand aan de 

subsidieaanvraag voor het komende jaar ambtelijk vooroverleg tussen provincie en KC over het werkplan.  

In de praktijk loopt veel van de contacten tussen de provincie en KC via de beleidsambtenaar, waarbij 

vragen over de financiën via Services worden geleid.  

Vanuit Services wordt aangegeven dat nog bij veel ondersteuningsinstellingen geen duidelijke 

prestatieafspraken worden gemaakt. En dat er ook te weinig afrekenafspraken worden gemaakt, d.w.z. 

vastleggen wat de financiële gevolgen zijn van onderprestaties. 

Uitgangspunt voor de toetsing van de subsidieaanvraag is de uitvoeringsverordening.  

De processtappen verlopen volgens de uitgeschreven subsidiecyclus. De processtappen kennen een 

doorlooptijd van acht weken. Deze termijn wordt te vaak nog niet gehaald, onder andere omdat veel 

personen fiat moeten geven. 

Uitgangspunt voor de toetsing is de uitvoeringsverordening. Het kader voor de financiële toetsing staat in 

KEER, maar bij de financiële toets speelt de expertise en ervaring van de beoordelaars een belangrijke rol. 

Bijvoorbeeld waar het gaat om het beoordelen van tijdbesteding en uur/dagtarieven. De toets is zeker niet 

volledig genormeerd. Omdat er bij veel subsidieverzoeken ook regelmatig zaken zijn waarvan niet 

duidelijk is of de kosten wel of niet binnen de regels van de subsidieverordening vallen, hebben de 

beoordelaars ook een adviserende rol richting de beleidsambtenaren.  

Wel is van belang om duidelijker te benoemen wie binnen welke afdeling verantwoordelijk is voor een 

subsidievraagstuk. 

De verhouding tussen provincie en KC klopt: de provincie in de beleidsvoerende rol, KC als uitvoerders en 

als - adviserend - expertisecentrum. 

Communicatie met de provincie is uitstekend: kundige contactpersoon, snelle uitwisseling, serieuze 

aandacht voor inbreng KC. 

Vroeger was de provincie trots op zijn uitvoeringsorganisaties. 

KC verantwoordt in halfjaarlijkse tussenrapportages en in jaarverslagen en jaarrekeningen (met 

accountant goedkeuring). 

De provincie bevindt zich in een proces van terugtrekking uit de niet-kerntaken. En bij wat er nog buiten 

de kerntaken gebeurt, ligt de nadruk op de doelstellingen en minder op de instellingen en de 

infrastructuur die daar voor nodig is. Dat vraagt om nieuwe verhoudingen. Aan de ene kant is er grote 

behoefte te sturen en evt. risico’s te (onder)kennen, aan de andere kant: afstand creëren opdat we minder 

afhankelijk worden van provinciale subsidie. Op dit moment overheerst de intentie bij de provincie om ons 

werk mogelijk te blijven maken en ons financieel en mentaal te steunen. De vanzelfsprekendheid op 

termijn is er niet meer. 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Doelstellingen en indicatoren worden in het algemeen gezien als inspanningsverplichting, niet als 

resultaatverplichting. Er zijn (dan ook) geen sancties verbonden aan het niet-halen van de doelen. 

Er zijn ook praktische kwesties rond het bepalen en waarderen van het doelbereik. Het eerste van de vier 

doelen voor cultuureducatie (zie boven) is gesteld in termen van het bereik met KC-activiteiten van een 

bepaald percentage scholen binnen de provincie Utrecht. Maar er zijn ook scholen die door KC ontwikkeld 

lesmateriaal aanschaffen en gebruiken; de vraag is dan of en hoe dat meegeteld kan worden in het 

doelbereik.  

KC hecht aan communicatie met de provincie op een gedetailleerd niveau. Dit heeft twee kanten. Aan de 

ene kant is KC voor de provincie een belangrijke bron van informatie hetgeen gediend is bij een relatie 

waarin veel wordt uitgewisseld. Aan de andere kant is het vanuit de provincie gezien ook van belang om 

als 'onafhankelijk' opdrachtgever op te treden. Beide invalshoeken kunnen tegenstrijdig zijn. Het zou 

wellicht beter zijn wanneer er iets meer afstand zou zijn tussen provincie en KC: de provincie als 
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LEU 
  Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

De provincie heeft deze accenten meegegeven voor het LEU-beleidsplan 2012 - 2015: 

– Actief versterken van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur met accent op buitenplaatsen en 

landgoederen, het agrarisch productielandschap en militaire landschappen. 

– Actief versterken van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het Utrechts 

landschap met accent op de Nationale landschappen. 

– Actief meewerken aan de uitvoering van leefgebiedenbenadering, weidevogelbeheer en 

subsidieregelingen voor landschap. 

– Stimuleren vrijwillig landschapsbeheer, opleiden en faciliteren van vrijwilligersgroepen 

 

De beleidsaccenten komen mede voort uit de continue dialoog en afstemming tussen provincie en LEU. 

LEU is - als materie-expert en kenner van de maatschappelijke netwerken - adviseur voor de provinciaal 

beleid.  

Cultuur van U bevat geen meetbare effecten. Over de meetbare effecten loopt nog een ontwikkeltraject. 

LEU heeft recent voorstellen gedaan voor meetbare maatschappelijke effecten (zie achteraan dit 

document). In de ogen van de provincie zijn het goede formuleringen, maar deze formuleringen zijn 

vooralsnog onvoldoende als grondslag voor subsidieverlening, onder andere omdat veel van deze 

effecten nog te vaag zijn geformuleerd en nog niet duidelijk is hoe effecten gemeten gaan worden. In 

2014 wordt een proef uitgevoerd met meetbare maatschappelijke effecten. 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten  

In 2010 / 2012 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen provincie en LEU. De rol voor LEU is 

gebaseerd op kwaliteit en continuïteit. Ervaring en expertise van LEU zijn van veel betekenis voor het 

'opdrachtgevend' subsidiegever, KC als inhoudelijk expert. Hier moet sprake zijn van een wederzijds 

ontwikkelingsproces. KC gaat dan de weg op naar cultureel ondernemerschap, ofschoon de 

mogelijkheden daarvoor binnen het thema cultuureducatie wel beperkt zijn (financiering komt linksom of 

rechtsom van een overheid). 

Bijsturing op basis van voortgangsrapportages is in het geval van KC beperkt mogelijk omdat vaak 

afspraken met scholen lang van tevoren worden gemaakt. Daardoor zijn aanpassingen in de uitvoering op 

korte termijn niet goed mogelijk. Bovendien worden de tussenrapportages op het einde van het schooljaar 

opgesteld en op dat moment is alles al gerealiseerd.  

KC verantwoordt de uitvoering van het werkplan. De verantwoording wordt door de provincie gelezen en 

besproken met KC. Deze verantwoording speelt zich af op het niveau van input en output. Het is gewenst 

wanneer KC (en andere instellingen) de stap zou zetten naar reflecterende rapportages (jaarverslagen): 

reflecties op beleid, uitvoering, realiseerbaarheid, e.d. De verantwoording vindt nu plaats op het niveau 

van de output; daaruit valt voor nieuw beleid betrekkelijk weinig te leren. 

Achterblijvende output wordt besproken met de provinciale contactpersoon; kwesties worden in onderling 

overleg opgelost. 

De wijze waarop met de instelling vanuit de provincie contacten worden onderhouden, verschilt van 

persoon tot persoon; er is op het niveau van de provincie geen uniformiteit in het relatiemanagement. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

Monitoring vindt plaats aan de hand van voortgangsverslagen en in de vorm van regelmatige (informele en 

formele/bestuurlijke) contacten tussen KC en provincie. Daarnaast heeft de provincie de afgelopen jaren 

twee onderzoeken met betrekking tot KC uitgevoerd, onder andere een onderzoek naar de 

klanttevredenheid bij afnemers van de diensten van KC. 

 

Ja, niet zozeer als een formele stap in het proces van beleidsontwikkeling en -uitvoering, maar wel als 

onderdeel in het totaal van de communicatie tussen provincie en KC. 
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provinciaal beleid. 

De provincie stuurt op programmaniveau. Voorbeelden zijn: 

– Het verzoek om prestaties / resultaten te benoemen in de subsidieaanvraag voor 2013 

– Tot 2013 gaf LEU een tijdschrift uit, bekostigd vanuit de begrotingspost publieksbereik. Na 

beëindiging van het tijdschrift heeft de provincie aangegeven het vrijgekomen budget op deze 

begrotingspost te houden - ten behoeve van een website - zodat het doel publieksbereik in 

beeld zou blijven. 

– De provincie heeft aangegeven om voorafgaand aan de ontwikkeling van erfgoedportals, daar 

eerst daar draagvlak voor te creëren.  

 

Tussen provincie en LEU bestaat een subsidierelatie en verscheidene opdrachtrelaties. De instelling is 

zich de subsidierelatie zeer goed bewust, en ziet een duidelijk verschil tussen een subsidie en een 

projectopdracht: 

 In een projectopdracht beslist de provincie (als opdrachtgever) over hoofdlijnen én details van 

projectdoel, opzet, uitvoering en financiën; 

 In een subsidierelatie moet er ruimte zijn voor deskundigheid van de uitvoerende instelling. Met als 

ideaalbeeld: De programmadoelen zijn voor de instelling politiek gegeven. Provincie en instelling 

contracteren op basis van daaraan ontleende te bereiken maatschappelijke effecten plus het 

budget. De instelling rapporteert over maatschappelijke effecten en uiteraard financiën. De 

instelling heeft de lead op het activiteitenniveau; dat is de expertise van de instelling. Voorbeeld: 

notitie militaire landschappen. 

Dit beeld is nog niet gerealiseerd. Een visie op de relatie tussen provincie en ondersteuningsinstellingen 

(zoals LEU) is dat de provincie nu teveel op activiteitenniveau stuurt en te weinig op het niveau van 

maatschappelijke effecten. Provinciale medewerkers voelen zich teveel betrokken bij het 

activiteitenniveau, onder andere omdat men vindt daar verstand van te hebben. 

Eén van de assets van instellingen is het LEU is het intensieve contact met het veld. Dit contact is iets 

dat de uitvoeringsorganisatie moet leveren. Er zijn provincieambtenaren die denken dat zij dat moeten 

doen. Er zijn ambtenaren die eigenlijk op de LEU-stoel willen zitten: heel gemotiveerd, deels 

ideologisch, en willen heel dicht bij de uitvoering zitten. Dat moet niet. De ambtelijke organisatie moet 

vertrouwen hebben in de uitvoeringsorganisaties. Eigenlijk zou een LEU-werkplan niet naar de 

provincie hoeven. De provincie kan zich beperken tot het bepalen/aangeven van de te realiseren 

doelen. 

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen  

De documenten waar het hier om gaat zijn provinciale beleidsformuleringen, LEU meerjarig 

beleidsplan, de LEU-'offerte' en de provinciale subsidietoekenning. Inhoudelijk liggen deze stukken 

goeddeels op één lijn. 

In dit proces (het opstellen van de stukken en de communicatie hierover) worden waar nodig door de 

instelling opgedane ervaringen betrokken. 

Op basis van deze inhoudelijk samenhangende stukken is er sprake van een expliciete 

opdrachtformulering, uitgeschreven in de LEU-'offerte' en door de provincie bekrachtigd in de 

subsidiebrief. De subsidie-activiteiten maken onderdeel uit van een provinciaal programma in zoverre 

dat die activiteiten gericht zijn op het realiseren van de provinciale ambities. Voorzover er inhoudelijke 

verbindingen gelegd kunnen worden tussen provinciale doelen en activiteiten. 

De activiteiten van LEU zijn aangepast aan het programma van het College dat is aangetreden in 2011 

(provinciale prioriteiten op hoofdlijnen). De hoofdlijnen in het College-programma zijn politiek bepaald, 

en hierin speelt inbreng van LEU nauwelijks een rol. Het is vooral op activiteitenniveau dat inbreng 

vanuit LEU tot veranderingen kan leiden.  

LEU heeft zelf ook doelen opgesteld: 

 'Verbeteren van behoud en beheer van landschap en erfgoed' 

 'Bevorderen dat landschap en erfgoed richtinggevend zijn bij maatschappelijke en ruimtelijke 
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ontwikkelingen.' 

 'Vergroten van publieksbewustzijn en publieksbetrokkenheid bij de waarde van landschap en 

erfgoed' 

 'Werken aan toegankelijkheid van het landelijk gebied' 

 

Als er inhoudelijk overeenstemming bestaat tussen PU-beleidmaker en LEU, gaat het dossier over naar 

de afdeling waar de subsidie wordt geformaliseerd. Hier kan een vertragende factor optreden. 

Het feit dat LEU ook eigen doelstellingen heeft, geeft een ingebouwde spanning in de relatie tussen LEU 

en PU. 

Provinciale doelen zijn niet scherp omlijnd. LEU rapporteert op outputniveau (mede op verzoek van de 

provincie). 

LEU voert opdrachten van andere organisaties uit. 

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap  

De subsidiecyclus start bij een door de subsidiant ingediende subsidieaanvraag. De aanvraag wordt 

getoetst aan de ASV en de Uitvoeringsverordening Convenantinstellingen provincie Utrecht.  

De brief met de subsidieverlening gaat vergezeld van een checklist subsidieaanvraag waarin via een 

formele toets, een financiële toets, een inhoudelijke toets, interne controle (juist en tijdig doorlopen van 

de processtappen), een rechtmatigheidscontrole en een risicoprofiel. 

Aanvragen worden beoordeeld en getekend door: 

- Behandelend medewerker SER 

- Beleidsmedewerker 

- Financiële beleidsmedewerker SER 

- Controller afdeling SER 

- Afdelingsmanager Beleid 

- Afdelingsmanager SER 

- Directeur 

De subsidieaanvraag wordt behandeld door SERvices. Dat kan lang duren. Het verschilt van persoon tot 

persoon hoe soepel de samenwerking verloopt. 

Er is soms intern discussie over wat onder de exploitatiesubsidie valt en wat op basis van een opdracht 

wordt uitgevoerd. Maar er is altijd wel een oplossing voor. 

De subsidieverlening verloopt volgens de KEER-principes en de ASV. Er is voorafgaand aan de 

subsidieaanvraag voor het komende jaar ambtelijk vooroverleg tussen provincie en LEU over het 

werkplan.  

In de praktijk loopt veel van het contact tussen de provincie en LEU via de beleidsambtenaar, waarbij 

vragen over de financiën via Services worden geleid.  

Vanuit Services wordt aangegeven dat nog bij veel ondersteuningsinstellingen geen duidelijke 

prestatieafspraken worden gemaakt. En dat er ook te weinig afrekenafspraken worden gemaakt, d.w.z. 

vastleggen wat de financiële gevolgen zijn van onderprestaties. 

Uitgangspunt voor de toetsing is de uitvoeringsverordening.  

De processtappen verlopen volgens de uitgeschreven subsidiecyclus. De processtappen kennen een 

doorlooptijd van acht weken. Deze termijn wordt te vaak nog niet gehaald, onder andere omdat veel 

personen fiat moeten geven. 

Uitgangspunt voor de toetsing is de uitvoeringsverordening. Het kader voor de financiële toetsing staat 

in KEER, maar bij de financiële toets speelt de expertise en ervaring van de beoordelaars een 

belangrijke rol. Bijvoorbeeld waar het gaat om het beoordelen van tijdbesteding en uur/dagtarieven. De 

toets is zeker niet volledig genormeerd. Omdat er bij veel subsidieverzoeken ook regelmatig zaken zijn 

waarvan niet duidelijk is of de kosten wel of niet binnen de regels van de subsidieverordening vallen, 

hebben de beoordelaars ook een adviserende rol richting de beleidsambtenaren.  

Wel is van belang om duidelijker te benoemen wie binnen welke afdeling verantwoordelijk is voor een 

subsidievraagstuk. 
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LEU is in principe tevreden over het verloop van het subsidieproces behalve dat in de laatste ronde 

(2013) ernstige vertraging is opgelopen; deze is aan de financiële kant opgevangen door de 

mogelijkheid van een voorschotbetaling te bieden. 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Er worden accountgesprekken gevoerd, dat wil zeggen gesprekken over de voortgang van de 

activiteiten op basis van (jaarlijkse) voortgangsrapportages. De gesprekken hebben het karakter van 

een open uitwisseling. 

Er zijn naast formele overlegmomenten open verbindingen tussen LEU en provincie voor communicatie 

over actuele zaken en kwesties. 

Af en toe worden gedeputeerden uitgenodigd voor een wandeling. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

Er is sprake van werkplan, opdrachtverlening en (activiteiten)verantwoording, als drie elementen van 

een (jaar)planning. 

LEU rapporteert periodiek volgens afspraken. De rapportages zijn binnen de provinciale organisatie 

beschikbaar. 

Voor 2014 is een brede evaluatie voorzien rond doelbereik en de prestaties van LEU. De evaluatie wordt 

gebruikt bij de voorbereiding van het beleid voor de periode 2016-2019. 

Afwijkingen tussen plan en werkelijkheid worden gesignaleerd, besproken en tot wederzijdse 

tevredenheid opgelost. 

Het LEU stelt ook beleidsadviezen op zoals een advies over de uitwerking van het thema militair 

erfgoed. 

NMU 
  Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

Het Milieubeleidsplan vormt het kader, maar daar zijn voor wat NMU betreft geen concrete beleidsdoelen in 

terug te vinden 

 

In het Werkplan Natuur en Milieu wordt verwezen naar de relevante beleidsbronnen van de provincie 

Utrecht. Met name provinciale structuurvisie en verordening, maar ook mobiliteitsplan en klimaatdoelen. Dit 

gebeurt overigens niet consequent en niet bij alle inhoudelijke onderdelen. Aan de verschillende hoofditems 

worden vervolgens concrete activiteiten onder gehangen met (beoogde) resultaatbeschrijving op zowel 

output als outcome niveau. 

De subsidiecyclus begint met een aanvraag/ indiening werkplan vanuit NMU. Er gaat geen uitvraag van de 

provincie aan vooraf. 

 

Er is sprake van een langjarige subsidierelatie met NMU. Aard en inhoud van de relatie heeft zich door de 

jaren heen ontwikkeld. Van belang is de onafhankelijkheid van NMU. Ze heeft de vrijheid om naar eigen 

inzicht deel te nemen aan discussies en debatten op het gebied van natuur en milieu. 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten 

Een expliciete afweging over de inzet van het subsidie-instrument ten behoeve van de inzet van NMU is niet 

terug te vinden. Hierover is geen schriftelijke informatie vastgelegd. 

 

NMU krijgt (zoals hierboven al gesteld) al vele jaren subsidie. De subsidieverstrekking kent in zeker zin een 

routinematig karakter. Binnen GS en PS ligt subsidieverlening aan NMU gevoelig. Overigens krijgt NMU 

naast de exploitatiesubsidie ook projectsubsidies voor specifieke opdrachten. 

 

NMU moet onafhankelijk kunnen opereren maar er vindt wel degelijk uitwisseling plaats over waar NMU zich 

op richt. Provinciale invloed is er wel degelijk (en is ook goed) maar ook goed dat de provincie daarbij 

terughoudendheid betracht. NMU ziet zich als een partner in de beleidsontwikkeling maar moeten 
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tegelijkertijd “luis-in-de-pels” kunnen zijn. 

 

NMU ziet voor zichzelf 4 kerntaken: 

1. Kritisch volgen van beleid en aandragen van alternatieven 

2. Initiëren en coördineren van natuur- en milieubeleid van lokale organisaties 

3. Participeren in de voorbereiding en uitvoering van provinciaal en gemeentelijk beleid 

4. Aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid 

Er is wel een ontwikkeling zichtbaar in de aard van de relatie door de jaren heen. Bijvoorbeeld door het 

SMARTer maken van de uit te voeren activiteiten. Zowel bij de planning vooraf als de verantwoording 

achteraf. 

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen  

In het Werkplan 2012 van Natuur en Milieu (zoals gevoegd bij de subsidie-aanvraag) wordt verwezen naar 

beleidsbronnen van de provincie Utrecht. Met name de provinciale structuurvisie en verordening worden 

aangehaald, maar ook het provinciale Mobiliteitsplan, de Utrechtse Natura 2000 gebieden bij voorbeeld 

worden daarin expliciet genoemd. 

 

Output en outcome wordt beschreven per activiteit in Werkplan 

 

In het werkplan is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen activiteiten die met behulp van de 

basissubsidie worden uitgevoerd en projecten die met projectfinanciering of overige financiering worden 

uitgevoerd.  

 

Er is (over de afgelopen 10 jaar) een ontwikkeling zichtbaar waarin steeds concreter wordt vastgelegd wat 

NMU aan activiteiten en resultaten gaat leveren.  

NMU kent een totaalbegroting van circa 8 ton. De provinciale basissubsidie bedraagt 3 ton. Daarnaast krijgt 

ze jaarlijks 135.000 vanuit de postcodeloterij. Het overige budget (kleine 4 ton) komt in de vorm van 

budgetsubsidies. Die worden voornamelijk door rijk, provincie en gemeenten verstrekt. Daarnaast komt nog 

een klein deel van het budget vanuit het bedrijfsleven. De inspanningen zijn er op gericht om dat deel te 

vergroten (gelet op verwachte krimp provincie en de beoogde onafhankelijkheid). 

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap  

De subsidiecyclus start bij een aanvraag.  

Aanvragen worden beoordeeld en getekend door: 

- Behandelend medewerker SEI 

- Beleidsmedewerker 

- Financiële beleidsmedewerker SEI 

- Controller afdeling SEI 

- Afdelingsmanager Beleid 

- Afdelingsmanager SEI 

- Directeur 

In 2010 zijn samenwerkingsafspraken opgesteld die het kader vormen voor de relatie tussen provincie en 

NMU. Deze hebben betrekking op de inrichting van de subsidiecyclus, maar ook op de wijze waarop NMU bij 

de beleidsvoorbereiding wordt betrokken, over de handelingswijze bij het indienen van zienswijzen en 

juridische procedures en over de transparantie ten aanzien van de in te nemen positie/ rol van NMU. 

 

De subsidieverlening verloopt volgens de KEER principes en de ASV. 

Er vindt tweemaal per jaar bestuurlijk overleg plaats. In het najaarsoverleg staat als regel het werkplan voor 

het nieuwe jaar op de agenda. Zoals hiervoor al gemeld is de inhoudelijke bemoeienis vanuit de provincie 

beperkt. Wel wordt gekeken of de NMU-begroting voldoet aan de begrotingstechnische eisen die de 

provincie daaraan stelt. 
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Het formele subsidieproces begint met het indienen van het werkplan (en subsidieaanvraag) voor het nieuwe 

jaar door NMU. Daar gaat echter formeel en informeel overleg aan vooraf. Het formele overleg vindt plaats 

aan de hand van een bestuurlijk overleg dat twee maal per jaar plaatsvindt. In het najaarsoverleg wordt het 

concept werkplan voor het nieuwe jaar besproken. 

Bijdragen aan doelen van de provincie zijn iedere keer onderwerp van het bestuurlijk overleg. Daarin wordt 

gezamenlijk van gedachten gewisseld over de accenten in het werkplan. 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Er fungeert een provinciale accountmanager. Deze werkt niet op basis van een accountplan. Maar in het 

verleden zijn wel werkprocessen beschreven in MAVIM. Dit systeem wordt echter niet meer gebruikt. De 

afspraak is dat bij een afwijking van meer dan 10% van het begrote bedrag voor een bepaald onderwerp 

(zowel plus als min) uit het werkplan, de ondersteuningsinstelling de provincie tijdig inlicht. In het algemeen 

kan gesteld worden dat het onderhouden van de relatie met NMU weinig inspanningen vergt. Niet alleen 

vanwege de beperkte bemoeienis met de inhoud van de werkzaamheden, maar ook omdat NMU in de ogen 

van de provincie over een professionele organisatie beschikt en haar zaken goed voor elkaar heeft. 

 

De interactie vanuit NMU in de richting van de provincie vindt op veel niveaus en veel inhoudelijke 

beleidsdossiers plaats. 

NMU is tevreden over de relatie en over de invulling van het accountmanagement. Een concept-werkplan 

wordt door de provinciale accountmanager in de provinciale organisatie teruggelegd. De 

beleidsinhoudelijke integraliteit (binnen provincie) hoeft door NMU niet zelf te worden bewaakt. Dat wordt 

geborgd door de accountmanager. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

Er vindt een inhoudelijke en financiële verantwoording plaats op basis van het jaarverslag van NMU. Dit 

vormt een feitelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten. Hierin worden –op basis van de ervaringen in het 

afgeronde subsidiejaar- geen inhoudelijke aanbevelingen gedaan over het toekomstige beleid. 

 

Deze verbinding is heel licht. Er wordt getoetst of de activiteiten uit het werkplan zijn uitgevoerd. Er vindt 

een inhoudelijke en financiële verantwoording plaats op basis van het jaarverslag van NMU. Dit vormt een 

feitelijk verslag. Hierin worden geen inhoudelijke aanbevelingen gedaan. De resultaten worden niet op 

outcome-niveau getoetst. Dat zou ook niet passen bij de wijze waarop de NMU en de provincie zich in het 

kader van de basissubsidie tot elkaar verhouden. Aangenomen wordt dat dat bij de projectsubsidies 

nadrukkelijker het geval is. Er is ook geen sprake van een expliciete evaluatie aan de hand van de resultaten 

van het afgelopen jaar. 

 

Beleidsbeïnvloeding vanuit NMU gebeurt op verschillende manieren. Door inbreng in onder meer 

gebiedscommissies en de provinciale commissie voor de leefomgeving is het min of meer een continue 

activiteit. Ook de inbreng in de provinciale beleidsontwikkeling is mede gestoeld op de ervaringen zoals die 

worden opgedaan in de activiteiten die met behulp van de provinciale subsidie worden uitgevoerd. Maar je 

kunt wel stellen dat een regelmatige en gestructureerde evaluatie van de resultaten niet goed is ingebed in 

de subsidiecyclus. Dat zou beter kunnen en zou in het belang zijn van zowel de provincie Utrecht als NMU. 

Dit zou overigens niet jaarlijks moeten gebeuren. Je zou hiervoor een meerjarige periode moeten pakken. In 

het verleden zijn dergelijke evaluaties (op initiatief van NMU zelf) wel uitgevoerd. Maar de laatste dateert 

alweer van 2007/ 2008). 
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Bijlage 3: Respondenten 

Naam Functie Organ. Afdeling/team 

Dhr. L. Reichgelt Sr. financieel 

beleidsmedewerker 

PU SER/Uitvoering subsidies 

Dhr. J. Prins Coord. sr 

beleidsmedewerker 

Account LEU/erfgoed 

PU MEC/Erfgoed en recreatie 

Mw. G. Wachter  Account HUL/Erfgoed 

Account Utrechtse Molens 

PU MEC/Erfgoed en recreatie 

Dhr. R. Samuels Businesscontroller SER PU SER/Uitvoering 

Dhr. H. van de Ven Beleidsmedewerker 

Account IVN 

Account NMU 

PU FLO/Bodem en Milieu 

Mw. M. Cloo 

 

 

Mw. B. Lampe  

Beleidsmedewerker 

Account Bisc 

 

Voormalig accounthouder 

PU MEC/Kunst Media en 

Maatschappij 

Mw.C. Peters Sengers Beleidsmedewerker 

Account KunstCentraal 

PU MEC/Kunst Media en 

Maatschappij 

Mw. J. van Noorden 

 

 

Dhr. J. Groothuismink 

Sr. Projectleider 

Account LEU/groen 

Account HUL/Groen 

Voormalig accounthouder 

PU FLO/Natuur en landbouw 

UFL/Reguliere zaken en 

bedrijfsvoering 

Dhr. F. Driessen Regiodirecteur IVN  Consulentschap Utrecht 

Mw. S.G. van Dockum Directeur HUL  

Mw. M.S. Pondman Directeur BiSC  

Dhr. F. ter Maten Directeur LEU  

Dhr. F. van der Hulst Directeur KC  

Dhr. J.A.C. Hogenboom Directeur NMU  
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Bijlage 4: Geraadpleegde documenten 

 Aanvullende gegevens subsidieaanvraag Werkplan 2012 (brief BiSC van 15-12-

2011) 

 ASV Provincie Utrecht, 18-04-2013 

 Beleidskader NME 2010 

 Beleidsnota Cultuur van U, 2012 – 2015 

 Een nieuwe aanpak in bibliotheekbeleid (mei 2013) 

 Een uitgelezen kans, advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht (15-06-2010) 

 Evaluatie bibliotheekvernieuwing 2004-2009 (september 2009) 

 Evaluatie landschapsdeel, LEU 2013 

 Herziene begroting BiSC 2013 (brief 16-05-2013) 

 Het Utrechts landschap – Subsidieaanvragen 2012 

 HUL – Subsidieverlening 2012 

 HUL – Subsidievaststelling 2012 

 HUL – Meerjarenbeleidsplan 2012 

 HUL – Jaarverslag 2012 

 HUL - Evaluatie Exploitatiesubsidie Het Utrechts Landschap - 2003 

 Jaarplan 2013 IVN 

 Jaarrapportage 2012 Stichting LEU 

 Jaarrekening provincie Utrecht 2012 

 KEER/systeem, kader voor subsidieverstrekking, juni 2009 

 LEU Beleidsplan 2012-2012 

 LEU, Nota van aanbieding en Begroting 2012 

 LEU, Nota van aanbieding en Begroting 2013 

 Model tussenverantwoording Subsidie 25-06-2013 

 Najaarsrapportage 2012 

 NMU: jaarbericht 2012 

 NMU: jaarverslag 2012 

 NMU: Werkplan 2012 

 Notitie ‘De volgende stap voor de Utrechtse bibliotheken (september 2009) 

 Procesmodel Procesgericht werken Provincie Utrecht,  werkdocumenten, 2013 

 Programmabegroting provincie Utrecht 2012 

 Samenwerkingsafspraken Provincie Utrecht NMU 

 Standaard subsidieproces, 01-10-2012 

 Strategische agenda provincie Utrecht 2011-2015 

 Subsidieaanvraag IVN (15-09-2012) 

 Subsidieverlening 2012 en afspraken bezuinigingen en afbouw P&F taken (brief 

provincie Utrecht 2-04-2012) 

 Subsidieverlening 2013 BiSC (brief provincie Utrecht 20-02-2013) 

 Subsidieverlening 2013 IVN (brief provincie Utrecht 20-02-2013) 

 Tussenverantwoording 1e halfjaar BiSC 2013 (25-06-2013) 

 Uitvoeringsverordening subsidie Kunsten, media en erfgoed provincie Utrecht 

(versie 18-04-2013) 

 Voorjaarsnota provincie Utrecht 2012 

 Voorjaarsnota provincie Utrecht 2012 Het Utrechts landschap – Werkplan 2012 

 Werkplan 2012 BiSC 
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Bijlage 5: Onderzoeksvragen 

Per onderdeel (genoemd in de onderzoeksverantwoording) van het onderzoeksmodel 

zijn onderzoeksvragen per respondenttype geformuleerd. Deze zijn in onderstaande 

tabel weergegeven. 

 

Respondent Aspect 

Onderdeel 1: Ontwikkeling beleid  

Provincie 

(beleidsmedewerker) 

- Welke afwegingen zijn gemaakt voor de keuze van indicatoren 

en effecten die via de ondersteuningsinstellingen te behalen 

moeten worden? 

- Welke bijstellingen hebben op basis van de resultaten / 

prestaties van de ondersteuningsinstellingen plaatsgevonden? 

Onderdeel 2: Kwaliteit afweging gekozen beleids- en sturingsinstrumenten  

Provincie 

(beleidsmedewerker) 

- Welke afwegingen zijn gemaakt voor de keuze voor de 

ingezette beleids- en sturingsinstrumenten om de aansturing 

vorm te geven? 

- Alternatieve instrumenten die eerder zijn toegepast of die zijn 

overwogen: 

- Zelf doen (provincie) 

- Aanbesteding 

- Overige instrumenten 

- Leiden deze afwegingen tot een onderbouwde keuze voor een 

financieringsinstrument of stuurmodel? 

- Is de instrumentenmix effectief geweest? 

- Waar begint het werkproces en waar eindigt het? 

- Hoe is de aansluiting met de andere processen 

(koppelingspunten)? 

- Samenvattend: wat gaat goed en wat kunnen we leren? 

Ondersteu-

ningsinstelling 

(management) 

- Is de ondersteuningsinstelling zich bewust van het feit dat het 

om een subsidierelatie gaat en wat hiervan de consequenties 

zijn 

- Onderhoudt de ondersteuningsinstelling ook andersoortige 

relaties (projectmatig opdrachtnemerschap, aanbesteding, 

etc.) met de provincie en welke verschillen worden daarbij 

ervaren?  

Onderdeel 3: Verbinding opdrachtformulering met beleidsdoelen  

Provincie 

(beleidsmedewerker) 

- Is er sprake van een expliciete opdrachtformulering en zo ja, 

welke? 

- Is er een verbinding tussen de opdrachtformulering aan de 

ondersteuningsinstelling en de beleidsambities van de 

provincie, en hoe is die zichtbaar? 

- Maken de activiteiten van de ondersteuningsinstelling 

onderdeel uit van een (meerjarig) provinciaal programma? 

- Is het programma afgestemd met belanghebbenden, in het 

bijzonder de ondersteuningsinstellingen en waarblijkt dat uit? 

- Wordt op basis van de resultaten van de 

ondersteuningsinstellingen het beleid- en/of de 

opdrachtformulering aangepast (voorbeelden)?  



 

Bijlage 5: Onderzoeksvragen  

96 

 

Respondent Aspect 

- Waar begint het werkproces en waar eindigt het? 

- Hoe is de aansluiting met de andere processen 

(koppelingspunten)? 

- Samenvattend: wat gaat goed en wat kunnen we leren? 

Ondersteu-

ningsinstelling 

(management) 

- Zijn de te behalen resultaten helder beschreven, zowel in 

termen van output als outcome. 

- Wat zijn de doelstellingen van de ondersteuningsorganisatie 

t.a.v. het maatschappelijke vraagstuk: 

o Speerpunten 

o Taken 

o Opdracht 

- Onderhoudt de ondersteuningsinstelling ook 

opdrachtnemersrelaties met andere partijen. Hoe verhouden 

die zich tot de relatie met de provincie Utrecht.  

Onderdeel 4: Kwaliteit inrichting opdrachtgeverschap  

Provincie 

(beleidsmedewerker / 

planning en control) 

- Is het proces van subsidieverlening verlopen volgens de ASV 

en de daarin vastgelegde principes (KEER)? 

- Welke feedback krijgt de provincie over de tevredenheid van de 

ondersteuningsinstellingen met het proces van 

subsidieverlening en de inrichting van het 

opdrachtgeverschap? 

- Zijn de resultaten, bijdragen aan doelen, benodigde middelen, 

processen en kwaliteit met de ondersteuningsinstellingen 

besproken en zijn deze helder en uitvoerbaar? 

- Is er een uitvoeringsovereenkomst waarin beschreven staat 

welke output de ondersteuningsinstelling levert? 

- Zijn er afspraken gemaakt over de monitoring van de 

voortgang? 

- Waar begint het werkproces en waar eindigt het? 

- Hoe is de aansluiting met de andere processen 

(koppelingspunten)? 

- Samenvattend: wat gaat goed en wat kunnen we leren? 

Ondersteunings-

instelling 

(management) 

- Zijn de ondersteuningsinstellingen tevreden met het proces van 

subsidieverlening en de inrichting van het 

opdrachtgeverschap? 

- Zijn de resultaten, bijdragen aan doelen, benodigde middelen, 

processen en kwaliteit met de ondersteuningsinstellingen 

besproken en zijn deze helder en uitvoerbaar? 

- Is er een uitvoeringsovereenkomst waarin beschreven staat 

welke output de ondersteuningsinstelling levert? 

- Zijn er afspraken gemaakt over de monitoring van de 

voortgang? 

Onderdeel 5: Kwaliteit interactie provincie – instellingen  

Provincie 

(accountmanagers / 

beleidsmedewerker) 

- Is er een accountplan opgesteld met daarin een planning over 

rapportages en overleggen? 

- Wordt voortgangsinformatie verstrekt en worden 

accountgesprekken gevoerd conform het accountplan? 

- Wordt de voortgang van de gemaakte afspraken voldoende 
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Respondent Aspect 

geregistreerd en bewaakt en wordt beoordeeld of de 

processtappen leiden tot de gedefinieerde output? 

- Vindt sturing plaats vanuit de provincie bij onvoldoende 

realisatie van gemaakte afspraken en output? 

- Waar begint het werkproces en waar eindigt het? 

- Hoe is de aansluiting met de andere processen 

(koppelingspunten)? 

- Samenvattend: wat gaat goed en wat kunnen we leren? 

Ondersteunings-

instelling 

(management) 

- Vindt sturing plaats vanuit de ondersteuningsinstellingen bij 

onvoldoende realisatie van gemaakte afspraken en output? 

- Hoe wordt het accountmanagement van de provincie ervaren 

door de ondersteuningsinstellingen. 

- Hoe worden eventuele noodzakelijke tussentijdse 

veranderingen (inhoudelijk, financieel) teruggekoppeld naar de 

provincie, bij voorbeeld als gevolg van knelpunten in de 

uitvoering. 

Onderdeel 6: Verbinding resultaten instellingen met realisatie provinciale ambities  

Provincie 

(beleidsmedewerker / 

planning en control) 

- Is er een integrale (jaar)planning van alle plannings- en 

controledocumenten en zijn de ondersteuningsinstellingen 

hiervan op de hoogtegesteld? 

- Vindt de monitoring van de resultaten van de 

ondersteuningsinstellingen plaats zoals afgesproken, met 

voortgangsrapportages aan management, directie en GS? 

- Leveren de ondersteuningsinstellingen hiervoor de benodigde 

gegevens? 

- Kan door middel van de monitoring worden bepaald of de output 

van de ondersteuningsinstellingen bijdraagt aan de strategische 

doelstellingen van de provincie 

- Worden maatregelen getroffen in de aansturing van de 

ondersteuningsinstelllingen bij een discrepantie tussen feitelijke 

en gewenste/afgesproken situatie en vinden die hun weg in: 

o Sturing op realisatie van de afgesproken resultaten 

o Aangepaste opdrachtformuleringen voor de 

ondersteuningsinstellingen 

o Aanpassingen in begrotingen en beleidskaders voor de 

volgende jaarcyclus? 

- Waar begint het werkproces en waar eindigt het? 

- Hoe is de aansluiting met de andere processen 

(koppelingspunten)? 

- Samenvattend: wat gaat goed en wat kunnen we leren? 

Ondersteu-

ningsinstelling 

(management) 

Worden op basis van de rapportage en de behaalde resultaten 

aanbevelingen gedaan richting de provincie ten aanzien van de 

beleidsdoelen  

 

 

 


