
Advies Topstructuur: opdracht, afbakening en achtergrond

Adviesopd racht Topstructu u r
"Breng een advies uit over de ideale grootte van het concernmanagementteam (CMT),
de gevolgen voor en van al dan niet een tweede directeur, en de functiewaardering van
de concernmanager in de nieuwe constellatie"

Afbakening
- Het advies richt zich op de topstructuur van de ambtelijke organisatie, uitgaande van de

huidige bestuurlijke kaders.
Met de topstructuur wordt bedoeld: het leidinggevend kader van de ambtelijke
organisatie, te weten de directie, concernmanagers en de concerncontroller.

- De inrichting van de afdelingsstructuur maakt geen onderdeel uit van de opdracht.

Achtergrond
- Met 'De toekomsf begint nu' (2011 ) heeft de provincie Utrecht de organisatiestructuur

aangepast en een koers in gezet naar een meer naar buiten gerichte organisatie.
- De rol van de provincie is in de loop der jaren veranderd, is nog steeds in beweging en

zal dat blijven. De provinciezal meer en meer in netwerken met externe partners moet
samenwerken om haar doelstellingen te realiseren (o.a. 'Kompas 2020' IPO).

- De provinciezal verticaal én horizontaal moeten sturen: ruimte maken voor open en
extern gerichte werkprocessen, verankerd binnen de eigen verantwoordingsstructuur.
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Advies Topstructuur: aanpak

I nformatieverzame I i n g
- Uitgebreide bestudering van documentatie

Over de structuur, sturing, verantwoording en werkwijze binnen de provincie Utrecht
- lnteruieu¿s met betrokken personen:

gedeputeerde, directie, afdelings- cq. concernmanagers, concerncontroller, vertegenwoordiging van
teamleiders en vertegenwoordiging van project-, programmamanagers en bestuursadviseurs

- Referenties: informatie over sturing en inrichting bij andere provincies

De interviews zijn gevoerd met een open en brede insteek. Met als primaire vraag: "Wat is het
probleem dat wij hier proberen op te lossen?" en daaronder drie vragen als leidraad:. Hoe functioneren de topstructuur en sturing tot op dit momenf? Wat gaat goed wat kan (of moet)

beter?
. Hoe moet de topstructuur en sturing er in de toekomsf uitzien?
' Welke consequenties heeft dit voor het managemenf gegeven de keuze ten aanzien van rolinvulling?

Begeleiding van het onderzoek
- Opdrachtgever: provinciesecretaris

startgesprek en interview, voortgangsgesprek en bespreking conceptrapportage
- Klankbordgroep: directeur, twee concernmanagers en twee teamleiders)

startgesprek, voortgangsgesprek en bespreking conceptrapportage
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Bevindingen:t¡jdlijn van De toekomst begint nu lot heder'ì....

2011 2012 2014 201 5 201 5

De toekomst begint
nu ge'ínlroduceerd.
Sturende directie
en concern-
management met
minder afdelingen
en reductie van de

overhead.
Belangrijke rol voor
leidinggevenden in

bedrijfsvoering en
processen.

Procesgericht
werken gaandeweg

ontwikkeld door
concerncontroller

Veranderagenda Buiten beter
presteren.
Initiatief van directie om
organisatie te'kantelen' om
meer horizontale sturing te
verkrijgen, aan de hand van
vijf thema' s

De Expeditie
organisatie brede
verkenning om
aandachtspunten en
oplossingen voor
organisatie op te halen
blj medewerkers

De expeditie heeft geleid

tot de ontwikkelroute
waarin organisatorische
opgaven zijn benoemd en

vijf thema' s te
concretiseren voor de

organisatie-ontwikkeling

Stuuras heeft
als doel de
sturing in de
organisatie te
verbeteren

Organisatie van de
toekomst
was een voorstel voor
kleiner en hechter CMT en
een nieuwe organisatie-
structuur. Bevatte ook de

opmaat naar invlechting
BRU en DLG. .
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Analyse: management, sturing en control op concernniveau

Op basis van de bevindingen van de huidige situatie en de analyse daarvan trekken wij de
volgend e conclusies:
- het concernmanagemen t werkt niet zoals beoogd en bedoeld
- het CMT is onvoldoende in staat sturing te geven aan de gehele organisatie (concern)
- de centrale controlfunctie verdient versterking.

De provincie is een politiek bestuurlijke organisatie waar meerdere legitieme belangen om
de voorrang strijden. Het concernniveau is het niveau waar beslist moet worden tussen
deze verschillende belangen. Dat vereist een concernsturing door een directie en niet door
een CMT waar afdelings- en concernbelangen door elkaar lopen door de dubbele
verantwoordelijkheid van afdelingshoofden in de huidige opzet.

Beleg de verantwoordelijkheid voor het concernniveau eenduidig bij de directie. Die directie
dient daarvoor voldoende capaciteit te hebben. Dat brengt de directie ook in een positie om
meer strategisch te sturen.
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Oorzaken gebrek aan concernsturing en concerncontrol

verschillende sturingslijnen in de organisatie: hiërarchisch, horizontaal, bestuurlijk
onduidelijkheid over de verhouding tussen CMT en directie
dubbele rol van de concernmanagers: verantwoordelijk voor afdeling én voor

het onþ¡gken van ei enaarscha voor de concernverantwoordel ij kheid
het ontbreken van sturin sinformat ie op concernniveau over gestelde doelen en
in te zetten middelen
het ontbreken van een stevi controlfun reop concernniveau op gestelde
doelen en in te zetten middelen
gespannen onderlinge verhoudingen binnen het CMT
de omvang van het CMT
het niet als team functioneren als CMT
een nsgg!þf beeld van medewerkers en
teamleiders over het CMT

concern
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Aa n bevel i ngen : concerncontrol

A. Goncerncontrol
.J Maak een duidelijk onderscheid tussen de auditorrol buiten lijnorganisatie en de

concerncontrollersrol binnen de bedrijfsvoering.
- Creöer een stevige centrale controlfunctie (concerncontrol 'nieuwe stijl'), onder leiding van

de concerncontroller 'nieuwe stijl', die verantwoordelijk is voor de planning & control-cyclus.
- Breng de taakvelden concerncontrol en kaderstelling samen in één concernstaf van de

directie, onder leiding van de concerncontroller.
'9 De concerncontroller nieuwe stijl is verantwoordelijk voor de methodiek van verzameling en

consolidatie van de sturingsinformatie vanuit de afdelingen en voor de inrichting van de
provi nciale administratie,

- De concerncontroller nieuwe stijl valt hiërarchisch onder de algemeen directeur en
rapporteert rechtstreeks aan de directie en zo nodig aan het college van GS.

- De concerncontroller nieuwe stijl is adviserend lid van de directie.
- De concerncontroller bereidt de periodieke besluitvorming door de directie over de jaarlijkse

kaderstelling (doelen en middelen) voor en is verantwoordelijk voor de periodieke
voortgangsinformatie over de realisatie van doelen en middelen (inclusief risico's en de

r uitputting van de budgettaire kaders).
- De concerncontroller stuurt de businesscontrollers van de verschillende afdelingen

functioneel aan.
- De functie van businesscontrol is op het moment van schrijven, als gevolg van het rapport

van Conquaestor over de financiële functie, aan verandering onderhevig.
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Aa n bevel i ngen : concern ma nagement

B. Goncernmanagement: structuur en sturing
Beeindig de dubbele verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd c.q. concernmanager

- Beleg de concernverantwoordelijkheid voor de organisatie bij een driehoofdige directie:
algemeen directeur en twee directeuren met elk inhoudelijke aandachtsgebieden of
portefeuilles, waarbij de afdelingshoofden rapporteren aan een van de drie directeuren.

- Leg de beleids- en budgetverantwoordelijkheid bij de afdelingen, met afdelingshoofden als
integ raal ei ndverantwoordel ij ke.

- Afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de aan de afdeling
opgedragen taken, doelen, processen en programma's waar hijlzij het hoofd van zijn,
binnen de begrenzing van de daarvoor aan die afdeling gestelde kaders en ter beschikking
gestelde personele en financiële middelen.

- De directie stelt de budgetten en de beleidsdoelen voor elk van de afdelingen vast, op basis
van een voorstel van het afdelingshoofd en getoetst door de concerncontroller

- Leg afspraken tussen afdelingshoofd en directie over opdracht(en), doelen en werkwijze
vast in een managementcontract, gelijktijdig en in samenhang met het jaarplan.

- Afdelingshoofden rapporteren per kwartaal over de voortgang van de realisatie van
beleidsdoelen en de inzet van middelen aan de directie. De concerncontroller is
verantwoordelijk voor deze informatievoorziening wat betreft verzameling, consolidatie en
validatie. De concerncontroller toetst de aangeleverde informatie aan de eerder gestelde
kaders en aan de centrale administratie.

- Voor afdelingsoverstijgende opgaven zijn primair de afdelingshoofden verantwoordelijk voor
afspraken over doelen en middelen. D¡t kan door meervoudig opdrachtgeverschap richting
programmamanager of proceseigenaar, met directie als evt. escalatieniveau.



Advies: visualisatie geadviseerde topstructuur
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Onderzoek Bedrijfsvoering: opdracht en achtergrond

Onderzoeksopd racht Bed rijfsvoeri n g
"Onderzo,ek naar het optimaliseren van de bedrijfsvoering; het meer in één hand brengen
van de sturing binnen bedrijfsvoering zodat er een effectiever en efficiënter
bedrijfsvoering is die flexibel kan inspelen op de ontwikkelingen in het primaire proces.
Onderzoek hoe het primair proces optimaal kan functioneren en wat daarvoor vanuit de
bedrijfsvoering nodig is."

Achtergrond
- ln 2011 is met 'De toekomsf begint nu' de organisatiestructuur van de provincie Utrecht

veranderd om te komen tot een kleine en slagvaardige organisatie, die goedkoper is,
met een betere verhouding tussen de inzet op het primaire proces en de
ondersteunende taken.

- ln de opdrachtomschrijving voor dit onderzoek staat dat het primair proces in de
provincie zich niet optimaal gefaciliteerd voelt door de bedrijfsvoering.

- De huidige organisatie van de bedrijfsvoering is een complexe structuur: een
matrixorganisatie met drie afdelingen.

- Het samenvoegen van de bedrijfsvoeringsafdelingen is een mogelijke
structuurverandering die de provincie Utrecht wil laten onderzoeken om te komen tot
een kwaliteitsimpuls en efficiencywinst.
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Onderzoek Bed rijfsvoeri ng: aa n pa k

Vertrekpunt
ln het onderzoek wordt voortgebouwd op de conclusies en aanbevelingen vanuit het advies
over de topstructuur

I nformatieverzame I i n g
Uitgebreide bestudering van documentatie
documenten over bedrijfsvoering en financiën van de provincie Utrecht
externe onderzoeken naar de bedrijfsvoering en financiën

- lnteruievys met betrokken personen:
leidinggevenden en medewerkers van de afdelingen BDO, MAO en SER en alle afdelingshoofden

De interviews zijn gevoerd met een open en brede insteek. Met als primaire vraag: "hoe
functioneert de bedrijfsvoering en de sturing daarop tot op dit moment en wat gaat goed en
wat kan beter?"

Begeleiding van het onderzoek
- Opdrachtgever: provinciesecretaris

startgesprek en interview, voortgangsgesprek en bespreking conceptrapportage
- Klankbordgroep: directeur, twee concernmanagers en twee teamleiders)

startgesprek, voortgangsgesprek en bespreking conceptrapportage
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Onderzoek Bed rijfsvoering: bevindingen

Huidige inrichting van bedrijfsvoering binnen de provincie Utrecht:

Verandering ingezet met 'De toekomsf begint nu': een compactere en efficiöntere
bedrijfsvoering . 30% bezuiniging op bedrijfsvoering.

Gekozen voor fu ndamenteel ander organisatiemodel voor bedrijfsvoeri ng :

- Een procesgerichte inrichting, door de concerncontroller ontwikkeld tot 'procesgericht
werken'

- De verantwoordelijkheid voor en de sturing op de bedrijfsvoering is belegd 'in de lijn' bij
afdelingsmanagers en teamleiders.

Scheiding van beleid en uitvoering
- Afdeling Managementondersteuning (MAO): beleid (kaderstelling) en advies op alle

bed rijfsvoeri n gsta ke n

- Afdeling Services (SER): alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken, inclusief inkoop en de
uitvoering van subsidies.

Werkwijze van de bedrijfsvoering is uiteengezet in visiedocumenten van de afdelingen
MAO en SER
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Onderzoek Bedrijfsvoering: analyse (1/3)

Waarde bedrijfsvoering voor primair proces is onduideliik
- De bedrijfsvoering is met de verandering in 201 1 sterk gekrompen en daarmee ook de

capaciteit en de kwaliteit van de ondersteuning van het primaire proces.

Het gekozen organisatiemodel - verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering 'in de lijn' - is op
papier duidelijk, maar is niet voor iedereen duidelijk en wordt niet overal op dezelfde wijze
ingevuld.

- Er is onvrede in 'de lijn' (primair proces) over de mate waarin zij ondersteund wordt door de
bedrijfsvoering c.q. de mate waarin'de lijn'de bedrijfsvoeringstaken zelf moet uitvoeren.

- De beoogde kwaliteitsslag is in de praktijk voor het 'primair proces' niet voelbaar.

Kaders voor bedrijfsvoering ontbreken
- De afdeling MAO lukt het niet om over afdelingen heen, op concernniveau, kaderstelling

voor elkaar te krijgen en te laten bekrachtigen in het concernmanagement.
- ln het concernmanagement is er onvoldoende voedingsbodem om een scherp gesprek te

voeren over het stellen van kaders. De inspanningen die vanuit MAO worden geleverd om
te richten en in te richten zijn zichtbaar, maar zijn geen prikkel die krachtig genoeg is voor
het concernmanagement en de afdelingen om met elkaar het gesprek te voeren over

ì doelen, middelen en resultaten.
- Vanuit SER is er een producten- en dienstencatalogus gemaakt, maar er worden met

afdelingen geen afspraken gemaakt over het niveau van dienstverlening vanuit de
bed rijfsvoering.
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Onderzoek Bedrijfsvoering: analyse (2/3)

Eigenaarschap van de bedrijfsvoering niet helder
- Het gekozen organisatiemodel - verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering 'in de lijn'- is op

papier duidelijk, maar is niet voor iedereen duidelijk en wordt niet overal op dezelfde wijze
ingevuld.

- Er is onduidelijkheid in de topstructuur: de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering
op concernniveau blijft in het midden liggen.

- D¡t zorgt er in de praktijk voor dat de venruachtingen van de bedrijfsvoering en de
rolverdeling in de rest van de organisatie ad-hoc en situationeel wordt ingevuld.

Primair proces werkt zelf aan bedrijfsvoering
- Er is onvrede in 'de lijn' (primair proces) over de mate waarin zij ondersteund wordt door de

bedrijfsvoering c.q. de mate waarin 'de lijn' de bedrijfsvoeringstaken zelf moet uitvoeren.
- De beoogde kwaliteitsslag in de kaderstelling (MAO) en dienstverlening (SER) is in de

praktijk voor het 'primair proces' niet voelbaar.
- 'De lijn' realiseert zich niet altijd meer dat het model - incl. krimp van de

bedrijfsvoeringscapaciteit - gekozen is om bezuinigingen op het primaire proces te
voorkomen.

- Risico op ontstaan van 'grijze'overhead: mensen en middelen in het primair proces die
bedrijfsvoeringstaken uitvoeren, onder het mom van'zelfredzaamheid'.
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Onderzoek Bedrijfsvoering: analyse (3/3)

Planning- en controlcyclus ligt vooral bij de bedrijfsvoering
- ln het gekozen organisatiemodel is de verantwoordelijkheid voor de planning- en

controlcyclus belegd in 'de lUn', bij de betreffende afdelingen. ln de praktijk wordt d¡t niet zo
opgepakt en is de afdeling MAO eigenaar van het proces en de producten

- Conclusie onderzoek Conquaestor (2016) is dat "de Planning- en Controlcyclus en de
interne sturing van de ambtelijke organisatie feitelijk losgekoppeld van elkaar functioneren"

Procesgericht werken biedt te weinig houvast in de praktiik
- Het procesgericht werken is in de provincie neergezet als een conceptueel goed en logisch

verhaal en het sluit aan bij een bedrijfsvoeringsconcept dat in een netwerkorganisatie moet
fu nctioneren.

- ln de praktijk bl[kt echter dat het procesgericht werken te theoretisch en omvangrijk is
opgeschreven voor afdelingsmanagers en teamleiders om direct toepasbaar te zijn in het
werk.
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Aanbevelingen bedrijfsvoering: rolvoering en balans

Geef consequent invulling aan de gekozen werkwijze van bedrijfsvoering, zoals
beschreven in 'De toekomst begint nLt'en de bedrijfsvoeringsvisies.
Zorg voor eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering in de
directie: kaderstelling en sturing richting de afdelingen.
Maak een organisatorisch onderscheid tussen beleid/kaderstelling op
concernniveau en dienstverlening/advisering richting afdelingen.
- Beleg de kaderstellende taken voor het concernniveau in een concernstaf onder de

concerncontrol ler, met algemeen d i recteu r als ei ndverantwoordel ij ke,
- Beleg de uitvoering, dienstverlening en advisering die zijn gericht op afdelingen in een

afdeling bed rijfsvoering.
Organiseer de spanning in de organisatie tussen primair proces en secundair
proces, waar het gaat om checks en balances. De controller'nieuwe stijl' voorziet
hierin.

Uitgaande van bovenstaande aanbevelingen is er geen aanleiding om alle
bedrijfsvoeringsafdelingen (BDO, MAO en SER) samen te voegen.
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Advies: visualisatie positionering Bedrijfsvoering
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Tot slot: aandachtspunten en kanttekeningen

'De toekomsf begint nu'biedt (nog steeds) voldoende aanknopingspunten voor een meer
horizontale organisatie, met ketensturing vanuit de maatschappelijke opgaven.

- Met de aanbevelingen over de topstructuur - concernsturing en concerncontrol - is de
directie op concernniveau in staat te sturen en strategisch te adviseren.

- Met de clustering van afdelingen per directeur wordt het eenvoudiger binnen die clusters
snel dwarsverbanden te organiseren.

- Deze topstructuur geeft ruimte om de afdelingsstructuur opnieuw te bezien
- Een vervolgonderzoek naar een kanteling van de huidige afdelingsstructuur zal duidelijk

moeten maken langs welke lijnen in een horizontale structuur de verantwoordelijkheden,
rapportagelijnen en budgetverdelingen vorm gegeven kunnen worden.

Een advies over structuur en sturing is slechts 'een' perspectief om naar een organisatie te
kijken.
Voor een succesvolle verandering en implementatie zijn ook houding, gedrag. Mentaliteit
en onderlinge verhoudingen van belang.
De recente historie heeft relaties en onderling vertrouwen onder druk gezet. Besteed daar
expliciet aandacht aan in het vervolgproces.
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