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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Dinsdag 30 augustus heeft Twynstra Gudde (TG) de hoofdlijnen van het advies met betrekking tot de topstructuur 
en de optimalisatie van de bedrijfsvoering gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten (GS). Met deze brief 
informeren wij u over de aanleiding, inhoud van het advies en onderzoek en de richtinggevende beslissingen die 
GS heeft genomen ten aanzien van het vervolg. 
 
Aanleiding 
Veranderingen in de maatschappij, andere samenwerking tussen provincie en omgeving en de doorgaande 
organisatieontwikkeling hebben gevolgen voor de sturing van de provincie. Er ontstaat meer horizontale sturing. 
Verticale sturing wordt minder belangrijk, met als gevolg dat verantwoordelijkheden ‘lager’ in de organisatie 
kunnen worden belegd. De veranderkracht van medewerkers kan meer en beter worden benut en verder 
ontwikkelt van kwantiteit naar kwaliteit.  
 
De expeditie van september 2015 was een belangrijke stap om bottom up een proces in gang te zetten en de 
veranderkracht van medewerkers aan te boren.  
 
Vernieuwing en verkleining van het concernmanagement is nodig. Om integraliteit en samenhang in de aanpak 
van opgaven te realiseren zijn er ook een aantal uitdagingen in de bedrijfsvoering. De huidige bedrijfsvoering van 
de provincie Utrecht is een complexe structuur, een matrixorganisatie met drie afdelingen. Het primaire proces 
voelt zich niet optimaal gefaciliteerd door deze afdelingen. 
 
Voorgeschiedenis 

TG is gevraagd een advies uit te brengen over de topstructuur en onderzoek te doen naar de inrichting van de 
bedrijfsvoering. In het rapport hebben zij uiteengezet hoe de topstructuur en sturing op dit moment functioneren 
en geadviseerd hoe dit er in de toekomst uit kan zien. Ook is onderzocht wat er vanuit de bedrijfsvoering nodig is 
om het primair proces optimaal te laten functioneren. Hierbij is zowel gekeken naar de rol van het CMT als naar 
de manier waarop horizontale sturing en verticale sturing zich tot elkaar verhouden. 
In de analyse van het advies van TG komt naar voren dat het concernmanagement veel bereikt heeft, maar toe is 
aan een volgende stap. Het advies is de concernsturing te versterken en de positie van concerncontrol te 
verbeteren. Over de optimalisatie van bedrijfsvoering schrijft TG dat de organisatie nog onvoldoende de 



 

  

 

afspraken uit de ‘Toekomst begint nu’ naleven. ‘Samenvoeging van afdelingen zal geen optimalisatie leveren, het 
nakomen van de bestaande afspraken wel.’ 
GS herkent de analyse van TG en onderschrijft op hoofdlijnen dat de sturing en control van de organisatie beter 
kan. 
 
Essentie / samenvatting: 
Om vorm te geven aan de topstructuur van de provincie en optimalisatie van de bedrijfsvoering hebben 
Gedeputeerde Staten een drietal besluiten genomen. Deze besluiten zijn: 
1.  De directie uit te breiden met één persoon en twee vacatures open te stellen. 
2.  Fasegewijs de controlfunctie te versterken. De concerncontroller ‘nieuwe stijl’ heeft duidelijk 

doorzettingskracht, is verantwoordelijk voor planning en control, onder aansturing van algemeen 
directeur.  

3.  De algemeen directeur opdracht te geven vier kwartiermakers aan te wijzen, voor de drie domeinen 
fysieke leefomgeving, mobiliteit en bedrijfsvoering en concerncontrol nieuwe stijl. De kwartiermakers 
komen zes weken na aanwijzing met een plan van aanpak. Hierbij is domeinsturing het uitgangspunt. 

 
Financiële consequenties 

Deze beslissingen worden budgetneutraal uitgevoerd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Eind november wordt u geïnformeerd over de plannen van aanpak van de kwartiermakers en de voortgang en 

implementatie van de plannen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
  
De secretaris, 
  
 


