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Onderwerp Statenbrief: Keuze onderwerp GS-onderzoek 2015 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Jaarlijks kiezen GS een onderwerp van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 
bestuur.   
Het voorstel is om in 2015 onderzoek te doen naar "effectief netwerken in de provincie". Het voordeel is dat dit 
een "beleidsneutraal" onderwerp is, dat wil zeggen onafhankelijk van een specifiek beleidsdomein, en dat past 
goed in het perspectief van een nieuwe coalitie.  
Provincies en de andere overheden werken in een snel veranderende maatschappelijke omgeving die zich 
ontwikkelt naar een netwerksamenleving. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de oplossing 
van vele maatschappelijke problemen door middel van overheidsoptreden is afgenomen.  
Er ontstaat een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt 
door nieuwe en meer netwerken. De dynamiek van de netwerksamenleving vraagt om een interactieve en 
participatieve rol van de provincies waarbij maatschappelijke opgaven leidend zijn.  
De verschillende rollen die de provincie daarbij kan vervullen, maken creativiteit in de taakvervulling noodzakelijk. 
Bij een nieuwe rol hoort nieuw instrumentarium en skills om dit op de juiste manier in te zetten. Dit heeft gevolgen 
voor het samenspel tussen volksvertegenwoordiging, bestuur en ambtelijke organisatie van de provincie.  
Visie, risico nemen, netwerkvaardigheden, bereidheid tot samenwerken en tact en bescheidenheid zijn hierbij 
kernkwaliteiten (KOMPAS 2020). 
In toenemende mate participeert en/of initieert de provincie informele samenwerkingsverbanden en netwerken bij 
het realiseren van maatschappelijke doelen en om “Buiten beter te presteren”.  
Netwerken hebben geen formele eigenaar, maar zijn wel van belang voor de provincie of voor de organisaties die 
beleid van de provincie uitvoeren. Daarnaast zijn er verschillende redenen voor het aangaan van  dergelijke 
samenwerkingsrelaties (bestaansrecht), bijvoorbeeld de afhankelijkheid van elkaar om een maatschappelijke doel 
te realiseren of het behalen van schaalvoordelen. Inzicht in de effectiviteit van netwerken wordt daarmee 
belangrijker.  
Maar hoe bepaal je de meerwaarde/resultaten van een netwerk en hoe beoordeel je de bijdrage van de PU 
daarin. Met andere woorden is een netwerk (in)effectief dankzij of ondanks onze bijdrage?  
Daarbij gaat het met name ook om de wijze waarop en met welk gedrag medewerkers daarin een rol vervullen en 
aan welke interne randvoorwaarden moet worden voldaan zodat medewerkers effectief kunnen opereren. 
Bij dit onderzoek gaat het niet om het functioneren van afzonderlijke netwerken, maar om de ontwikkeling van 
een toepasbaar referentiemodel en om het leereffect. Daarin heeft de klankbordgroep van het onderzoek ook een 
rol richting de organisatie. 



 

  

 

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het gaat om het versterken van het leren en verbeteren van het handelen van de provincie in netwerken. 
 
Financiële consequenties 

nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Er zal in een vroeg stadium een klankbordgroep met medewerkers van beleid, bedrijfsvoering en uitvoering 

samengesteld worden voor de nadere formulering van het vraagstuk, de uitwerking van de onderzoeksopzet in 

een plan van aanpak en de selectie van de netwerken die in het onderzoek betrokken kunnen worden 

(praktijkcasussen). De definitieve keuze van de praktijkcasussen zal in overleg met de gedeputeerde belast met 

concerncontrol gemaakt worden.  

Dit kunnen niet alleen netwerken zijn voor beleidsontwikkeling, maar ook netwerken in de uitvoering en 

bedrijfsvoering. Suggesties van netwerken zijn bijvoorbeeld het Economic Board Utrecht (EBU), Utrecht 2040, 

Food Valley, bestuurlijk platform Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB), Groene Platform, Provinciaal 

Milieu Overleg, Regionaal platform personeelsmobiliteit, Beter Benutten Midden Nederland, regionaal 

samenwerkingsplatform VERDER en Stichting Liniebreed Ondernemen.  

Er zal in het onderzoek eerst een kader ontwikkeld worden dat getoetst wordt aan de hand van de geselecteerde 

praktijkcasussen van netwerken.  

In het eerste kwartaal van 2015 wordt het vraagstuk verder uitgewerkt met de klankbordgroep in een plan van 

aanpak dat met de gedeputeerde belast met concerncontrol afgestemd wordt inclusief de keuze van de praktijk-

casussen.  Na aanbesteding zal de uitvoering van het onderzoek van start gaan in het tweede kwartaal. Het 

onderzoek wordt afgerond met de vaststelling van het rapport in GS en het informeren van PS met een 

statenbrief in het vierde kwartaal van 2015 en via een samenvatting in de jaarrekening 2015.   

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


