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VAN GS - gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Versterken Strategisch Vermogen 

 

Tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2016 in PS heb ik toegezegd de commissie BEM te zullen 

informeren over de versterking van het strategisch vermogen van de provinciale organisatie. Hierbij los ik deze 

toezegging in. 

 

De wens om het strategisch vermogen te versterken bestaat niet alleen bij GS, maar wordt ook door de 

organisatie zelf gedeeld. Versterking van het strategisch vermogen is één van de prioriteiten van het nieuwe 

Concern Managementteam (CMT). Vanuit het CMT is één van de directieleden als ambtelijk opdrachtgever in het 

bijzonder belast met deze prioriteit. 

 

De essentie van strategisch vermogen 

Bij versterken van het strategisch vermogen gaat het in essentie over de vraag hoe wij als middenbestuur zorgen 

dat we in staat zijn om in een steeds snellere en complexere wereld een betekenisvolle bijdrage te blijven leveren 

aan de versterking van onze mooie regio. We doen dat vanuit onze specifieke verantwoordelijkheid voor de 

publieke zaak. 

 

De tijd is voorbij dat strategie wordt gemaakt door een klein clubje mensen. Strategie is iets dat de hele 

organisatie aangaat. Strategie vraagt meer dan ooit om voortdurende interactie en het voortdurend in verbinding 

zijn met onze omgeving. Het vraagt ook om voortdurend te toetsen of we nog in de goede rol met de juiste dingen 

bezig zijn. En het vraagt om een flexibele organisatie met competenties die zich mee ontwikkelen met dat wat 

vanuit het verder brengen van maatschappelijke opgaven aan ons in onze rol wordt gevraagd.  

 

Gelukkig is er al veel ‘strategisch vermogen’ in deze organisatie. We hebben tal van trajecten - groot en klein - 

lopen die prima passen in het hierboven geschetste beeld. Zonder uitputtend te willen zijn noem ik de werkwijze 

van het programma Omgevingswet, de manier waarop we met onze Ruimtelijk-economische strategie bezig zijn,  

de projecten die we in het kader van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving doen, de manier waarop we 

nadenken over ‘smart mobility’, de dialogen die voortvloeien uit de Staat van Utrecht, de manier waarop de 

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit ons denken ‘oprekt’ etc. Er gebeurt dus al veel goeds. 

 

Maar onze opvatting is ook dat het nog beter kan en moet. Strategisch vermogen moet meer ‘mainstream’ 

worden. Dat kan alleen door strategie en organisatieleren te verbinden. Zodat we het wiel niet steeds opnieuw 

hoeven uit te vinden.  

 

Drie samenhangende sporen 

De versterking van het strategisch vermogen van de provinciale organisatie willen we de komende tijd langs drie 

samenhangende sporen vorm geven. 

 

Spoor 1 

 

We willen als GS zelf ook het goede voorbeeld geven door periodiek (we denken aan 3 keer per jaar) een 

reflectie- en inspiratiesessie te houden. Daarbij willen we terugkijken en vooruitkijken. We zullen dit doen met de 

ambtelijke top en afhankelijk van het onderwerp ook met input van binnen of buiten. In essentie gaat het daarbij 
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steeds om de vraag of we het geheel overziend nog steeds met de goede dingen bezig zijn. En om de vraag hoe 

we elkaar maximaal kunnen versterken in de dingen die we doen. 

 

Spoor 2 

 

We gaan flexibel en gericht kijken hoe we met hulp van buiten impulsen kunnen geven aan het denken binnen en 

buiten onze organisatie. Dat kan op heel veel manieren. Een manier is hierboven al genoemd (Adviseur 

Ruimtelijke Kwaliteit). We zijn op dit moment o.a. in gesprek met het Copernicus-Instituut van de Utrechtse 

universiteit om te kijken of we een betekenisvolle verbinding kunnen aangaan rond energietransitie en circulaire 

economie, waarbij we elkaar verder kunnen helpen. 

 

Spoor 3 

 

We gaan het strategisch organisatieleren en sociale innovatie versterken door een fysieke plek te creëren waar 

we vernieuwend werken en leren samen brengen. Deze plek gaat UtrechtLab heten. 

Hier vindt een zichtbare bundeling van activiteiten plaats. UtrechtLab zal officieel  in het eerste kwartaal 2018 van 

start gaan. Het zal een goed zichtbare plek krijgen op de begane grond van ons Huis vóór de provincie omdat het 

juist de bedoeling is dat het een plek wordt waar we mensen van binnen en buiten samen brengen.  

 

Om een vliegende start te kunnen maken is op 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) een ‘pop-up’ versie van 

het UtrechtLab geopend. Zodra het UtrechtLab gerealiseerd is zal deze ‘pop-up’ de functie van ‘werkplaats’ 

krijgen. In de werkplaats vindt de intake, de voorbereiding, de evaluatie van Lab-sessies en de borging van het 

organisatieleren plaats. Hiervoor zal een klein team worden geformeerd.  

 

Er wordt een nauwe verbinding gezocht met spoor 2. Verder willen we vooral ook zorgen dat jonge mensen actief 

worden ingeschakeld rond het UtrechtLab. Daarbij denken we aan trainees en stagiaires. Omdat we denken dat 

we juist ook van de jonge generatie veel kunnen leren. 

 

Utrecht ontwikkelt door 

De versterking van het strategisch vermogen van de organisatie langs bovenstaande sporen kan niet los worden 

gezien van de bredere doorontwikkeling van de organisatie die plaatsvindt. Juist de ontwikkeling naar een 

organisatie die meer dan in het verleden maatschappelijke opgaven in hun integrale context centraal stelt in 

denken en doen, vraagt een goede antenne voor ontwikkelingen die zich in de wereld om ons heen afspelen. Het 

vraagt ook signalen niet alleen op te vangen, maar ook hun betekenis te duiden en waar nodig de bakens te 

verzetten. In de wetenschap dat de opgaven waaraan wij werken voortdurend aan een evolutie onderhevig zijn. 

Alleen een flexibele organisatie met de juiste competenties kan effectief het verschil blijven maken.  

 

Versterking van ons strategisch vermogen is daarmee een onlosmakelijk en essentieel  onderdeel  van de 

doorontwikkeling van de provinciale organisatie (onder de titel ‘Utrecht ontwikkelt!’). Dat rechtvaardigt ook de 

prioritaire aandacht die het op dit moment heeft.   

 

 


