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(binnenzijde voorpagina)

+HHU�%RPPHO�HQ�KHW�RQWVWRIIHQ� deze creatie van Maarten Toonder gaat over werkzame dames
die zijn huis met bezemen keren om alles wat is vastgekoekt te ontstoffen: “Alles van zijn
plaats!”riepen de schoonmaaksters, “Ontstoffen! Hupsakee!”

(illustratie 4288)

Vastschrevelen is het noodzakelijke complement van ontstoffen; het aanbrengen van een
merkteken op een voorwerp zorgt voor een nieuwe kijk op de zwaartekracht en op balans. Er
moet ontstoft zijn wil er geschreveld kunnen worden, dat spreekt. “Men moet de schreef
kunnen zien, anders gaat men er overheen”, begrijpt u”?
Hieronder ziet u een vastgeschreveld huis met een onvermoed zwaartepunt.

(illustratie 4333)
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:RRUG�YRRUDI
Dit is het verslag 2003 over de kwaliteit van de provincie Utrecht, dat de algemeen directeur
jaarlijks uitbrengt (zie artikel 11 Organisatieverordening). Voor mij is dit ook een goed
moment om te reflecteren en vooral provinciebreed stil te staan bij de vraag of wij de juiste
weg ingeslagen zijn.

Hoe kan men de kwaliteit van een organisatie als een provincie meten?

De provincie heeft uiteenlopende taken, variërend van het onderhoud van wegen en
vaarwegen, beleidsontwikkeling, administratie, onderzoek en andere taken. Er werken
medewerkers in zeer uiteenlopende functies en functiegroepen; extern en intern, technisch en
beleidsmatig.
De kwaliteit is nooit in absolute en algemene termen vast te stellen. Sommige onderdelen
hebben hun eigen kwaliteitsbeoordeling, zoals de ISO-certificering van de sector Vergunning
en Handhaving.
Voor de organisatie als geheel zal het management zo goed mogelijk moeten nagaan hoe de
organisatie op een aantal indicatoren scoort. In 2002 is dat gebeurd door een positiebepaling
van de organisatie met behulp van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en door
het Medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO). Op dit materiaal is dit verslag gebaseerd.

De Directieraad heeft op grond van dit materiaal in 2002/2003 gekozen voor centrale thema’s
bij de kwaliteitsontwikkeling in de organisatie, namelijk leiderschap, cultuurontwikkeling,
verbetering van processen en aandacht voor klanten en voor resultaten. Ik zal aan het slot op
deze vier punten specifiek ingaan.
In 2004 zullen opnieuw een positiebepaling en een MTO worden gehouden. Dit verslag 2003
bevat mijn observaties op grond van de ontwikkelingen zoals die zich tot heden hebben
voorgedaan.

Het staatkundig systeem van de provincie is in 2003 gewijzigd door invoering van de
dualisering. Ook is een nieuw politiek bestuur aangetreden met een Beleidsprogramma en de
ambitie om een SUHVWHUHQGH�SURYLQFLH te zijn. Hiervoor is een flexibele en kwaliteitsvolle
organisatie nodig.

Om die reden heb ik, met een knipoog naar Marten Toonder, gekozen voor het thema�RQWVWRIIHQ HQ�YDVWVFKUHYHOHQ. Ontstoffen: de organisatie moet beweeglijk zijn, wat vastgekoekt
is moet worden losgemaakt en niets is zo omdat het zo was. Vastschrevelen: flexibiliteit moet
gepaard gaan met (nieuwe) bevestiging, want we werken aan de rechtsstaat die niet zonder
bestendige ankerpunten kan.

We zijn naar mijn idee met projectmatig werken, de samenwerking tussen sectoren en
diensten en grote projecten als die van Agenda 2010 op de goede weg. Er wordt hoge
kwaliteit én grote inzet geleverd in complexe beleidsprocessen (denk aan de voorbereiding
van de grote strategische plannen) en bij allerlei concrete projecten. Ook is de kwaliteit van de
bedrijfsvoeringsprocessen in 2002 en 2003 ontegenzeggelijk toegenomen.

Toch moet de ontstoffing nog doorzetten.
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Enerzijds is deze kwaliteit en inzet nog niet voldoende; ze zijn vooral afhankelijk van de
bekwaamheid en het enthousiasme van de individuele medewerker, en nog onvoldoende
geborgd in de structuur van de organisatie.
Anderzijds is de organisatie als geheel nog onvoldoende extern georiënteerd en ook
onvoldoende flexibel. Dat leid ik bijvoorbeeld af uit de vele reacties van de externe contacten
die ik onderhoud en de onevenredig grote hoeveelheid energie die vrijkomt als
organisatorische of positionele vragen in het geding zijn. Maar ook bijvoorbeeld uit de lange
procedures op veel fronten, uit de dominante interne oriëntatie en de gebrekkige telefonische
bereikbaarheid.

De organisatie is de laatste jaren behoorlijk gegroeid; van 750 formatieplaatsen in 2000 tot
800 in 2002; een verklaarbare groei vanwege nieuwe taken (rijkswetgeving, intensivering
handhaving, verbetering kwaliteit planning & control en Agenda 2010). Maar nu we aan de
vooravond staan van een bezuinigingsoperatie en een takendiscussie die onherroepelijk tot
substantiële reductie van de formatie zullen leiden, komen we er niet meer met de
slingerbeweging van aangroeien en bijschaven. Ik acht, mits het bestuur durft te kiezen ten
aanzien van het takenpakket, een dergelijke substantiële vermindering mét behoud van
kwaliteit en productiviteit, binnen randvoorwaarden, mogelijk en zelfs een kans voor
kwaliteitsontwikkeling.

Mijn droom is een compacte organisatie met toegewijde, deskundige medewerkers, die zich
allen ambassadeur voelen van de provincie Utrecht (en niet zozeer van “hun” sector of dienst)
en trots zijn op hun werk en dat ook terecht zijn.
Kortom: medewerkers die het een eer vinden voor de publieke zaak, in het bijzonder: voor de
provincie Utrecht te mogen werken. Want dat is het.

Utrecht, september 2003

Herman Sietsma, algemeen directeur
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���6WUDWHJLH�HQ�%HOHLG
9UDDJJHULFKWH�RUJDQLVDWLH
In mijn vorige Jaarverslag gaf ik aan dat goed leiderschap in een organisatie alleen mogelijk is
als de strategie –die door het bestuur moet worden vastgesteld- duidelijk is. Ik vond het
Collegeprogramma 1999-2003 –naast de jaarlijkse begroting het enige bestuurlijk
vastgestelde document- onvoldoende richtinggevend voor de organisatie die dan welhaast
uitgenodigd wordt om haar eigen prioriteiten te organiseren, dat wil zeggen: aanbodgericht te
gaan opereren.

Uiteraard past zo’n werkwijze niet bij het politieke primaat, nog los van de inmiddels
ingevoerde dualisering die aan de verhouding GS/PS haar eigen scherpte geeft. Een
overheidsorganisatie dient te functioneren in reactie op de politieke vraag.
Daarom is het goed dat eind 2002 GS het Werkprogramma 2003 hebben vastgesteld met een
explicitering van de doelstellingen en te realiseren producten voor 2003. Daarmee bevestigde
het college zijn verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de organisatie en loopt de
opdrachtlijn duidelijk zoals dat behoort: van bestuur naar organisatie.

In die lijn past ook dat het Beleidsprogramma 2003/2007 van de coalitievormende partijen
wordt uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2003/2007. Dit document is thans in ontwerp
gereed en geschikt als basis voor de sectorplannen voor de komende jaren. Uit het MTO blijkt
dat de Directieraad de strategie, missie en randvoorwaarden voor de organisatie beter had
moeten formuleren en communiceren. Het Jaarplan 2003, het in productie zijnde
Uitvoeringsprogamma 2003/2007 en de nieuwe brochure over de presterende provincie (9DQLQVSLUHUHQ�WRW�SUHVWHUHQ) zijn hiervoor mede bedoeld.

Het bestuurlijke samenspel is versterkt door het gebruik van een verbeterd stramien voor A-
en B-stukken (waarmee GS op basis van heldere en leesbare beleidsnota’s kunnen beslissen).
De dualisering begint vorm te krijgen waarmee een duidelijke structuur wordt verschaft voor
het bestuurlijk samenspel. Om betere keuzes te kunnen maken in strategische vraagstukken
willen we hierin meer samenhang. Voor beleid en strategie is dan ook een verdergaande
integrale aanpak op concernniveau gewenst. Ik streef dus naar een versterking van de centrale
strategische advisering richting DR en GS.

2SHUDWLRQHOH�RUJDQLVDWLH
Met betrekking tot de strategie van de provincie constateer ik dat bij bestuur en organisatie het
besef is toegenomen dat het vaststellen van een strategie –zoals gebeurt in de strategische
plannen, maar ook bij de grote strategische projecten van Agenda 2010- geen gratuite
handeling mag zijn. Er is niet alleen verantwoordelijkheid voor het formuleren, maar ook voor
het bereiken van strategische doelstellingen. Dit leidt tot een profiel van bestuur en
organisatie dat meer dan voorheen is gericht op realisering, ontwikkeling en zo nodig ook het
daartoe nemen van risico’s.

Dit is allerminst een eenzijdig bestuurlijk verhaal. Het vraagt ook om een type ambtenaar dat
resultaatgericht is, gespitst op de uitvoering van het beleid en waar nodig ook
ondernemingsgezind. De medewerkers zullen we ook meer flexibel moeten inzetten. Dit
vraagt dus om mensen die breed inzetbaar zijn en een organisatie die daarvoor de ruimte
biedt. Onze aanpak met projectmatig werken is zo’n manier om flexibel en over de grenzen
van de diensten heen resultaatgericht te werken.
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Bovendien moet de samenwerking tussen sectoren en diensten beter. Integraal management
biedt mogelijkheden om over de grenzen van de eigen sector/dienst heen te kijken.
Projectmatig werken vormt ook hier weer een belangrijke impuls voor een betere
samenwerking.
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2. /HLGHUVFKDS
$OJHPHHQ
Iedereen kan inzien dat goed leiderschap cruciaal is in een organisatie. De ideale leider
activeert, motiveert en coacht zijn/haar medewerkers en haalt het beste uit ze. Dat type
leiderschap zal zich onder andere uiten in de resultaten van een onderneming, in een goed
arbeidsklimaat en een laag ziekteverzuim. Leidinggevenden in onze organisatie zijn de
sectorhoofden (45), de directeuren (5) en adjunct-directeuren (5), hoofden van Concernstaven
(2) en de algemeen directeur (1).

Het is niet gemakkelijk de kwaliteit van het leiderschap binnen een organisatie weer te geven.
Uit het MTO blijken geen opvallende afwijkingen van landelijke cijfers, al wordt op een
aantal punten –gedifferentieerd per dienst- een onvoldoende of juist een voldoende gescoord.
Wel valt direct op dat het oordeel over de mensgerichte aspecten van het leidinggeven veel
positiever is dan het oordeel over het sturen op resultaten. Zo geven medewerkers hun
leidinggevenden een 6,4 voor betrokkenheid en 6,9 voor toegankelijkheid terwijl het oordeel
over het vastleggen van werkafspraken slechts een 5,6 heeft, informatie over resultaten een
5,7 en de aandacht voor fouten 5,4 is.

We zien leidinggevenden op verschillende manieren opereren; sommige sterk inhoudelijk
gericht en inspirerend op de resultaten van de organisatie, andere meer georiënteerd op
coaching van de medewerkers. De ideale leider kan schakelen naar gelang de situatie van de
organisatie en de situatie bij de medewerkers dat vergt. De DR heeft besloten dat de
dienstspecifieke resultaten van het MTO mede bepalend zijn voor de manier waarop per
dienst met het thema Leiderschap wordt omgegaan.

/HUHQ�OHLGHQ
We zien veel voorbeelden van goed leiderschap, maar de INK-diagnose en het MTO maken
nogmaals duidelijk dat de resultaatgerichtheid van de organisatie verbeterd moet worden.
Teveel medewerkers zijn in onzekerheid over de doelen die door hen moeten worden bereikt.

Ik zie in onze organisatie een toename van resultaatgerichte ambtenaren, zoals ik dit bij
strategie en beleid heb verwoord. Hij/zij moet daarvoor van de leidinggevende de ruimte
krijgen en, daarna, die ruimte ook benutten. Het werken in projecten is een vorm van
resultaatgericht werken.Wij trainen onze medewerkers hierin (de leergang projectmatig
werken is al door tientallen medewerkers gevolgd) en ondersteunen hen door een eigen
handboek projectmatig werken dat door en in samenspraak met een groot aantal
provinciemedewerkers is ontwikkeld. Een begeleidingsgroep zal periodiek kijken wat er
nodig is om het projectmatig werken binnen onze organisatie vorm te geven en verder te
ontwikkelen. De training zal in ieder geval in 2003/2004 verder worden voortgezet. Ook is
inmiddels een inventarisatie opgesteld van alle projecten die in de organisatie in uitvoering
zijn (te vinden op Atrium). Al deze projecten worden getoetst aan de principes van
projectmatig werken, om te voorkomen dat er onduidelijkheid is over doelstellingen,
verantwoordelijkheden etc. in de organisatie.

Leidinggevenden moeten nadrukkelijker het resultaatgericht werken stimuleren en de
vrijblijvendheid en ongerichtheid, die in de organisatie ook aanwezig is, tegengaan en dat
doen door tegelijkertijd het zelfvertrouwen en de arbeidsmotivatie te stimuleren; een opgave
die paradoxaal schijnt, maar het niet is.
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In 2002 zijn alle leidinggevenden getraind in het voeren van de jaargesprekken. Ik wil de
Directieraad voorstellen om in 2003/2004 alle leidinggevenden een
managementontwikkelingstraject in te laten gaan. Waarbij ook specifiek aandacht wordt
besteed aan /HLGHUVFKDS, met evenwichtige samenhang tussen zowel het coachende element
als het sturen op resultaten. Maar waarin ook delen van kennis, samenwerking en elkaar
ondersteunen onderdeel van uitmaken.

'LUHFWLHUDDG
Hoewel de DR geen formele bevoegdheden heeft –het is een adviesorgaan ten behoeve van de
algemeen directeur- worden belangrijke beslissingen steeds in gemeenschappelijkheid door de
directieraad genomen. Om de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te bevestigen is in
2003 besloten tot een roulerend voorzitterschap van de DR-vergaderingen. De grote
strategische thema’s (bestuurlijke vraagstukken, de strategische plannen, Agenda 2010 en
andere) en de manier om hieraan als organisatie te werken (projectmatig werken) worden
gemeenschappelijk bepaald.

De communicatie over actualiteiten vindt wekelijks plaats door middel van de DR-Flits op
Atrium, een kort overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van die week; uit de reacties
blijkt dat dit instrument op prijs wordt gesteld.

Het vormen van eenheid en het met één gezicht naar buiten treden waren maatregelen om de
sturing van de Directieraad te verbeteren en zichtbaar te maken. Omdat het altijd beter kan
willen we ook volgende jaar op de ingeslagen weg verdergaan.

Er is een Jaarplan 2003 voor de Directieraad, waarin de aandacht is geconcentreerd op de
aspecten die voortvloeien uit de INK-diagnose en het MTO. De ontwikkeling van de kwaliteit
van de organisatie wordt secuur gevolgd. Medio 2003 is op concernniveau de functie van
kwaliteitscoördinator ingevuld en zijn kwaliteitscoördinatoren bij de diensten aangewezen. Zo
wordt op concernniveau afgestemd, maar wel dienstspecifiek gewerkt aan verbeteringen van
de punten die nodig zijn. In 2004 zal een nieuwe positiebepaling INK en een
Medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

6HFWRUKRRIGHQ
Het laat zich raden dat het effect van het leiderschap van de VHFWRUKRRIGHQ cruciaal is. Zij
hebben het directe contact met de medewerkers en zijn primair verantwoordelijk voor de
kwaliteit, de productiviteit en de bedrijfsvoering van hun sector. De taxatie is algemeen dat de
sectorhoofden een (te) zware klus hebben, met name waar de omvang van sectoren en hunVSDQ�RI�FRQWURO soms groot is (tot 45 medewerkers).

De DR is, mede met het oog hierop, in 2002 begonnen met gerichte aandacht voor
vermindering van de lasten van de bedrijfsvoering (rapportageverplichtingen etc.). In overleg
tussen concernstaf, dienstcontrollers en sectorhoofden wordt gestreefd naar reductie van de
interne beleidslasten. Ook is in 2002 begonnen met de PDQDJHPHQWGDJHQ: bijeenkomsten
waar gemeenschappelijke problemen van Directieraad en sectorhoofden worden besproken en
zo mogelijk een gemeenschappelijke richting wordt gekozen.

Een belangrijk instrument voor de uitoefening van leiderschap zijn de MDDUJHVSUHNNHQ� Elke
medewerker voert per jaar met zijn leidinggevende gesprekken over de plannen voor het
nieuwe jaar, de voortgang ervan en een waardering van de uitvoering van gemaakte
afspraken. Hierdoor is verzekerd dat alle punten, die in de dialoog tussen leidinggevende en
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medewerker aan de orde moeten komen, de revue passeren en dat ook lastige gesprekspunten
aandacht krijgen. De jaargesprekken zijn in 2002 gestart en moeten in 2003 in volle omvang
worden uitgeoefend. Tot nu toe blijkt dat medewerkers de gang van zaken rond de
jaargesprekken wisselend ervaren; er wordt soms onvoldoende tijd voor uitgetrokken en de
duidelijkheid van afspraken laat soms te wensen over. Ook de maatschappelijk werker
constateert in haar jaarverslag 2002 dat de coachende rol van leidinggevenden onvoldoende
uit de verf komt en dat concrete werkdoelstellingen niet voor alle medewerkers duidelijk zijn
(beide aspecten zijn noodzakelijk om een medewerker in een jaargesprek goed tot zijn recht te
laten komen). De stuurgroep CAO, waar twee directeuren deel van uitmaken, heeft een
“aanjaagfunctie” voor de verdere ontwikkeling van de jaargesprekken.

Voor de leidinggevenden zelf gaan deze jaargesprekken dienen als basis voor de eigen
managementontwikkeling. De Directieraad heeft besloten om actief om te gaan met
mogelijkheden tot functiewisseling voor sectorhoofden die al lang (meer dan 5 jaar) in hun
functie zitten. Managers moeten in staat zijn voor de provincie Utrecht te werken, op plaatsen
waar ze het beste inzetbaar zijn. Enkele interne overplaatsingen zijn hieruit voortgevloeid.

Het valt me op dat de leidinggevenden veel “binnen” bezig zijn; weinig kom ik ze tegen in de
provincie en sporadisch in Den Haag. Veelal stellen ze zich ook op als hoofd van “hun”
sector, en zijn ze nog onvoldoende ambassadeur van “de provincie”. Aan deze elementen
moet de komende jaren verder gewerkt worden.
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���0HGHZHUNHUV
$OJHPHHQ
Een organisatie als de provincie Utrecht kent allerlei soorten functies –van zeer operationele
als brugwachters, kantonniers en handhavers milieuwetgeving- tot staf en strategische
functies. Functie-eisen en werkomstandigheden tussen dergelijke functies verschillen.
Bovendien zijn er vijf diensten en drie stafeenheden die functioneren met een eigen
subcultuur.
Over het algemeen wordt de organisatie door de medewerkers als zeer mensgericht ervaren.

$UEHLGVYRRUZDDUGHQ
De arbeidsvoorwaarden van de provincie zijn goed. Utrecht kent van de provincies de hoogste
gemiddelde loonsom, en er is een ruim aanbod aan secundaire voorwaarden als
bedrijfsfitness, kinderopvang, ouderschapsverlof, kopen/verkopen van verlof etc. Ook ten
opzichte van andere overheidswerkgevers wordt dit gewaardeerd. In het
werkgeversonderzoek van het weekblad Intermediair (juni 2003) behoorden wij tot de 25
beste overheidswerkgevers.
Een punt van aandacht betreft de scholing van de medewerkers. Hoewel onze uitgaven voor
opleidingen gemiddeld te noemen valt (2½ % van de loonsom), wordt er op concernniveau
nog weinig gestuurd op prioriteiten in het opleidingsbeleid. We gaan ook niet altijd efficiënt
en effectief met dit opleidingsgeld om. In 2003 is een notitie over het opleidingenbeleid in de
DR geweest; centraal hierin staat dat opleidingen ondersteunend zijn aan de doelen van de
provincie. We hebben nu dan ook prioriteiten (kwaliteit van functioneren, interne mobiliteit,
competenties voor de presterende provincies) gesteld en doelgroepen (management)
benoemd.

2QGHUQHPLQJVUDDG
In 2002/2003 zijn een aantal medewerkers, vooruitlopend op formele reorganisaties, reeds op
een andere plaats dan hun organieke aan het werk gegaan (zoals de Europa-medewerkers, de
AWB-juristen, de P&O-medewerkers van de Concernstaf, de sector Bestuur & Toezicht en
meer recent plannen inzake de sector Recreatie, Erfgoed en Toezicht). De OR heeft me
gevraagd meer zorgvuldigheid te betrachten bij het feitelijk invulling geven aan
reorganisatieprocessen die nog niet formeel zijn afgerond. Enerzijds wil ik graag de indruk
wegnemen dat flexibel werken gehinderd zou worden door formaliteiten; we zijn een
organisatie die voortdurend in beweging is. Anderzijds zijn procedures uiteraard niet voor
niets voorgeschreven. Ik zal ervoor waken dat de Ondernemingsraad zijn wettelijke taak
volledig kan uitoefenen.

In de Ondernemingsraad krijgt de medezeggenschap in onze organisatie gestalte. Ik
kwalificeer de samenwerking als goed. Medio 2003 hebben delegaties van OR en DR een dag
met elkaar besteed aan het uitwisselen van gevoelens en verwachtingen; dit heeft naar mijn
idee het wederzijds begrip versterkt.
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=LHNWHYHU]XLP
Het totale ziekteverzuim blijft zich, ondanks inschakeling per 2002 van KLM Arboservices,
inwerkingtreding van de Wet Poortwachter en veel aandacht van het management, hardnekkig
boven de 7% bewegen. Hoewel dit niveau voor grotere overheidsorganisaties niet uit de toon
valt, komen vergelijkbare profit-organisaties (adviesbureaus) maar ook provincies als Drenthe
en Noord-Brabant niet boven de 5% uit.
Deze 2% verschil is omgerekend 20 medewerkers die een heel jaar ziek zijn (of 240
medewerkers een maand!) en dat kost dat de Utrechtse samenleving ongeveer 1 miljoen per
jaar. Ik spreek opnieuw uit dat een te hoog ziekteverzuim niet aanvaardbaar is. Utrecht is van
de provincies de vierde qua duur van het ziekteverzuim en zelfs koploper als het gaat om het
aantal ziekmeldingen. Dat duidt op een lage meldingsdrempel.
Opvallend is dat het ziekteverzuim bij vrouwen (10%) het dubbele is van dat bij mannen
(5%). Hoewel ook in andere organisaties deze verschillen voorkomen, vind ik dat een
organisatie zich hierbij niet moet neerleggen. Er komt dan ook een onderzoek naar de oorzaak
van het hoge verzuim bij vrouwen; het resultaat hiervan komt eind 2003 beschikbaar. Als er
specifieke oorzaken zijn die ziekte bij vrouwen bevorderen en die we kunnen wegnemen, zal
dat gebeuren.

Overigens zal het management in sommige gevallen (nog) duidelijker moeten handelen om
het ziekteverzuim op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Uit de evaluatie van de
samenwerking met de Arbodienst blijkt dat niet alle leidinggevenden adequaat optreden,
vooral bij langdurig verzuim.

2XGHUH�HQ�MRQJH�PHGHZHUNHUV
Van de ruim 900 medewerkers zijn er 160 (15%) ouder dan 55 jaar. We zullen gericht
omgaan met de uitstroom die de komende 5 jaren te verwachten is. Per sector gaan we na
welk vertrek wegens pensionering te verwachten is en hoe daarop moet worden ingespeeld.
We moeten ook veel meer sturen op kennisoverdracht, in het bijzonder op kennisoverdracht
van oudere medewerkers die bijna met pensioen gaan naar jongere medewerkers. Dit past ook
in een meer structurele manier van samenwerken waarbij ook aandacht is voor ‘back-ups’
tussen medewerkers onderling.

De jonge medewerkers van de provincie hebben zich georganiseerd in Jongstleden, een
netwerk dat collegialiteit onder de jongeren wil vormgeven door gemeenschappelijke
discussiebijeenkomsten en activiteiten. Ik steun dit initiatief van harte.

,QWHJULWHLW
In 2002 hebben nagenoeg alle medewerkers de eed of belofte afgelegd, zoals dat voor de
nieuwkomers sedert enkele jaren gebruikelijk is. In een aantal bijeenkomsten waarin de
Commissaris van de Koningin en ikzelf aanwezig zijn, is stilgestaan bij de betekenis van de
rechtsstaat voor de positie van elke medewerker. Op mijn voorstel is recent een specifieke
film ontwikkeld over de betekenis van integriteit voor de provinciale medewerker, die door
alle provincies zal worden benut als illustratiemateriaal.

Integriteit is zo sterker een gespreksthema in onze organisatie geworden.
Het onderzoek naar de bouwfraude heeft geen specifieke onregelmatigheden bij onze
projecten aangetoond. Wel blijkt dat de bedrijfsvoering en verantwoording op sommige
punten preciezer kan; daartoe zijn maatregelen genomen.
Bij de integriteitsambtenaar zijn in 2002 en tot medio 2003 geen klachten binnengekomen.
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0RELOLWHLWVEHJHOHLGLQJ
Een bijzondere voorziening voor medewerkers en organisatie is het Mobiliteitscentrum, dat
medewerkers kan ondersteunen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. Dit centrum werkt
primair op verzoek van leidinggevenden –in gevallen dat de match tussen medewerker en
functie niet meer aanwezig is- maar zo mogelijk ook op voorstel van de medewerker, als
betrokkene aan een nieuwe stap in zijn/haar loopbaan toe is.
Mijn waarneming is dat leidinggevenden nog meer zouden mogen aansporen tot mobiliteit bij
ambtenaren die lang in dezelfde functie werkzaam zijn.
Uit het jaarverslag 2002 blijkt dat er een grote vraag was naar diensten van het centrum,
namelijk van 77 personen of  8,5% van alle medewerkers. Zo zijn er tientallen loopbaan- of
scholingsadviezen uitgebracht en is ondersteuning verleend bij sollicitaties.
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���0LGGHOHQ
.ZDOLWHLWVRQWZLNNHOLQJ�WDDNVWHOOLQJ
De kortingen op het Provinciefonds maken bezuinigingen onontkoombaar. Het budget van
onze organisatie is dan ontoereikend om onze taken tot uitvoering te brengen. Om deze reden
is in het Beleidsprogramma aangegeven dat een takendiscussie moet plaatsvinden.

Het doel van deze operatie is voor de DR tweeledig: er ligt een financiële taakstelling, maar
ook moet waar mogelijk een kwaliteitsimpuls in de organisatie ontstaan.
Hiermee doelen we op de mogelijkheid dat de organisatie integraler, effectiever gaat
functioneren. We willen daartoe nagaan of modellen waarbij minder strakke scheidslijnen
tussen diensten en tussen sectoren bestaan, kunnen helpen bij meer resultaatgericht en
projectmatig werken.
De aanbevelingen uit de management-letter van de accountant�zijn uitgewerkt in het
Actieplan financieel beheer. Ook is de bewaking van de jaarcyclus sterk verbeterd. Nu dienen
we de aandacht te vestigen op een betere koppeling tussen resultaatmetingen, financiële
maatstaven en de administratieve organisatie van primaire processen. Daarnaast is aandacht
vereist voor het optimaliseren van het tijdschrijven en dit dan daadwerkelijk gebruiken om te
sturen op kosten.
Er dient meer aandacht te komen voor kennismanagement (combineren van onderzoeken,
informatie-uitwisseling en een centrale database).
Vanaf 2003 wordt de inhuur van externe adviseurs centraal geregistreerd. Op deze wijze
kunnen wij scherpere prijsafspraken maken en leren van ervaringen met leveranciers.

+XLVYHVWLQJ
De discussie over nieuwbouw dan wel verbouw van het Provinciehuis (de sterren) duurt te
lang� De kwaliteit van de sterren is niet voldoende; de drukkende atmosfeer bij hitte, zoals
deze zomer en de donkere en stoffige uitstraling maakt het lastig inhoud te geven aan het
beeld van de ambtenaar die resultaatgericht, ondernemingsgezind aan de slag is.
Ik pleit voor snelle besluitvorming voor nieuwbouw dan wel verbouw, die in elk geval
inhoudt een ontstoffing van de sterren door heldere kleuren en een andere inrichting van de
coffeecorners.
Uit het MTO blijkt overigens ook veel onvrede over de kwaliteit van het schoonhouden van
het gebouw. Hieraan is door de PSD gewerkt. Dit heeft tot resultaten geleid. Het aantal
klachten over het schoonmaken van de gebouwen is sterk afgenomen.
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���3URFHVVHQ
%HGULMIVYRHULQJ
In mijn vorige verslag moest ik melding maken van feilen in de planning- en controlcyclus.
We zouden als organisatie, als dit nog aan de orde zou zijn, het werken aan
kwaliteitsontwikkeling wel kunnen vergeten, omdat de basisinformatie en betrouwbaarheid
van ons bedrijf in het geding zou zijn.

Ik kan tot mijn vreugde melden dat de inspanningen van de Concernstaf, de centrale
administratie en de stafbureaus van de diensten door uitvoering van het Actieplan financieel
beheer vruchten beginnen af te werpen. De jaarrekening 2002 is tijdig goedgekeurd. De
achterstanden en onduidelijkheden in budgetbewaking zijn verholpen. De afspraken tussen de
centrale administratie en de diensten zijn verhelderd en vastgelegd. Ook is er goed periodiek
overleg tussen Concernstaf, centrale administratie met de administraties van de diensten, de
debiteurenbewaking vindt adequaat plaats etc.
Onverminderd wordt de inspanning om het Actieplan financieel beheer uit te voeren
voortgezet, door meer op systeemniveau de borging van adequate planning & control te
verzekeren. Ook aan de bekendheid en acceptatie van de interne processen moet verder
worden gewerkt; er bestaat momenteel teveel onbekendheid dan wel onbegrip voor bepaalde
processen. De grote vrijheid en vrijblijvendheid van medewerkers en leidinggevenden bij de
interpretatie van regels leidt tot gebrekkige samenwerking en onbetrouwbare informatie.

-XULGLVFKH�NZDOLWHLW
Ook de juridische kwaliteit van de organisatie vraagt aandacht.

In 2002 heeft de afhandeling van de bezwaar- en beroepschriften een positieve
kwaliteitsimpuls gekregen door de centralisatie van de hierbij betrokken juristen. In het
jaarverslag 2002 van de commissie geeft de vertegenwoordiger van de externe voorzitters aan
dat hiermee een belangrijke voorwaarde voor kwaliteitsverbetering is vervuld.

Een punt van zorg is wel de borging van de juridische functie in de beleidsprocessen. Uit een
externe scan is gebleken dat de juridische functie niet steeds het gewicht krijgt die ze in
bedrijfsprocessen verdient. Soms wordt de juridische toets als hinderlijk ervaren voor snel
resultaat. Hoewel begrijpelijk is dit in een samenleving waarin juridisering
(aansprakelijkheid) toeneemt, niet te accepteren. De DR heeft daarom besloten zowel de
centrale juridische functie bij de Concernstaf te versterken, als de aandacht in de diensten
voor de juridische kwaliteit te verbeteren.

(XURSHHV�EHOHLG
Extra inspanning vanaf 2001 heeft ertoe geleid dat de organisatie van onze provincie goed op
de hoogte is met relevante Europese wet- en regelgeving. Er zijn opleidingen in de organisatie
voltooid en er zijn checklists opgesteld om risico’s en kansen van de Europese spelregels
voldoende mee te wegen. De organisatie is hierdoor mijns inziens zo goed mogelijk attent op
mogelijke Europese revenuen (subsidies) en risico’s.
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���:DDUGHULQJ�GRRU�PHGHZHUNHUV
%HWURNNHQKHLG
Uit het MTO blijkt dat de provinciemedewerkers over het algemeen tevreden zijn met hun
werk; ze waarderen dit met een 6,8 (landelijk: 7,5). De betrokkenheid bij het werk scoort het
hoogst met een 7,8 (gemiddeld bij de overheid landelijk 7,2). Dit geldt overigens voor het
eigen werk; het oordeel wordt minder positief naarmate het gaat om de sector, de dienst of de
provincie als geheel.
Medewerkers zijn tevreden over de inhoud en de afwisseling van hun werk en hun secundaire
arbeidsvoorwaarden. Wel wensen zij verbeteringen in hun directe aansturing, verduidelijking
van centrale doelen en een betere koppeling tussen opleidingsmogelijkheden en de eigen
capaciteiten te verbeteren. Ook de bekendheid met de verwachtingen van bestuurders kan
beter.
De missie en strategie van de provincie is bij medewerkers relatief onbekend (4,9) en de
bedrijfscultuur wordt niet als erg positief beschouwd (5,3). Deze cijfers liggen overigens sterk
gedifferentieerd per dienst met als duidelijk laagste score de PSD. Het gegeven dat deze
dienst verder afstaat van de beleidsontwikkeling is wel een verklaring, maar geen toereikend
argument. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor de interne communicatie.

9ULMKHLG�HQ�YULMEOLMYHQGKHLG
Het sociaal jaarverslag van de provincie geeft een positief beeld van de ontwikkelingen in de
organisatie. Het beeld rijst op van een organisatie waarin mensen kansen krijgen, serieus
genomen worden en “dromen” kunnen omzetten in daden. Nieuwkomers bij de provincie, met
wie ik enige tijd na hun aantreden kennismaak, roemen het mensvriendelijke klimaat.

Toch heeft deze positieve kant ook een keerzijde, omdat vriendelijkheid ook vrijblijvendheid
kan inhouden. We zagen al dat niet alle medewerkers het gevoel hebben voldoende
gestructureerd te kunnen werken en dat de doelstellingen voor individuele medewerkers soms
onduidelijk zijn. Gebrek aan duidelijke prestatie-eisen, onvoldoende feedback door
leidinggevenden en het te weinig ervaren van de VHQVH�RI�XUJHQF\ kunnen tot gevoelens van
onvrede leiden.

De ontwikkeling en groei van medewerkers wordt beperkt doordat er in sterke mate sprake is
van een eilandencultuur: er wordt weinig kennis gedeeld en de samenhang tussen de
verschillende beleidsvelden maken we beperkt zichtbaar.
Er worden te weinig exitinterviews gehouden en naar mijn mening kunnen we de informatie
uit deze interviews veel beter gebruiken.

2QJHQRHJHQ
Uit het verslag van de bedrijfsmaatschappelijk adviseur blijkt dat in 2002 136 medewerkers
(15% van alle medewerkers) een beroep deden op bedrijfsmaatschappelijke hulp, variërend
van 33% bij de PSD en de centrale eenheden tot 8% bij WEB. Ik vind dit getal hoog en
verwijs naar de aard van de problemen:
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Tabel hulpvraag bedrijfsmaatschappelijk werk naar oorzaak (in procenten):

arbeidsgerelateerd/privé        85/15
arbeidsklimaat en de werkbelasting 33
arbeidsverhoudingen            25
zingeving van het werk         20
arbeidsvoorwaarden             6
overige zaken                 21, waaronder 3 meldingen van intimidatie

Ondanks het vernieuwde verzuimbeleid signaleert de maatschappelijk werker dat er meer
aandacht voor de zieke en reïntegrerende medewerker nodig is. Ook is het individuele contact
over de inhoud van het werk (jaargesprekken) in een aantal gevallen onvoldoende.
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���:DDUGHULQJ�GRRU�SDUWQHUV�HQ�GRHOJURHSHQ

$OJHPHHQ
De bestuurs- en klantgevoeligheid van onze organisatie is niet toereikend. Bekendheid met
verwachtingen van het bestuur en gevoeligheid voor hetgeen externen van ons verlangen
schommelen in het MTO rond onvoldoende/juist voldoende. Voor een organisatie die in het
brandpunt van maatschappelijke ontwikkelingen wil staan, is dit onder de maat.

%HVWXXU
Het bestuur is de eerste opdrachtgever van de organisatie. Na invoering van de dualisering
past hier een nuance: opdrachtgever is het college van GS, dat op zijn beurt verantwoording
schuldig is aan PS. Er is geen rechtstreekse band meer tussen de organisatie en provinciale
staten. Dat neemt niet weg dat de uiteindelijke beoordeling van de resultaten van de
organisatie –door de verantwoording van GS aan PS- bij provinciale staten ligt.

Met onze partners (gemeenten, waterschappen, rijk en maatschappelijke organisaties) streven
we veelal gemeenschappelijke doeleinden na. Met de ambitie dat diverse doelgroepen
(verkeersdeelnemers, recreanten, startende ondernemers, jeugdigen etc) profiteren van de
concrete resultaten van deze (gemeenschappelijke) inspanningen.

Er is in 2003 geen systematisch klantenonderzoek gedaan. Wel is medio 2003 besloten de
perceptie bij externen van de uitvoering van het Coalitieakkoord structureel te meten. Deze
wijze van evaluatie is in Nederland nog niet eerder verricht. Dit zal een aanvang nemen in het
najaar van 2003 en de komende 4 jaren worden voortgezet.

'HQ�+DDJ
Ook is medio 2003 het profiel van “Utrecht” in Den Haag nagegaan door een aantal
interviews met kamerleden en departementale ambtenaren. Hieruit rijst het beeld op van een
wat bleek en ingetogen provinciebestuur, dat de Haagse beslissers niet als eerste voor de geest
staat als er belangrijke politieke beslissingen vallen. Dit geldt, naast mogelijk de bestuurlijke
relaties, zeker óók voor de organisatie.
Besloten is beleidsprocessen die “Haagse gevolgen” (moeten) hebben in de organisatie beter
te coördineren bij de Bestuurs- en Managementstaf. Deze wordt belast met signalering van de
Haagse effecten van ons (niet-)handelen en, omgekeerd, van belangen voor onze provincie bij
in Den Haag spelende zaken.

*HPHHQWHQ
Van de gemeentebesturen wordt duidelijk dat ze goed de verschillende rollen van de provincie
kunnen onderscheiden; in haar rol als toezichthouder moet soms een barrière worden
opgeworpen, terwijl in andere gevallen een partnership wenselijk is, bijvoorbeeld in de
uitvoering van de projecten Agenda 2010.

.ODFKWHQ
De provincie heeft een klachtenregeling. In 2002/2003 is één klacht door de
klachtencommissie in behandeling genomen. Naast deze klachtenregeling kennen twee
diensten ook afzonderlijke ‘loketten’ waar burgers hun klacht kunnen indienen. Hiervoor
verwijs ik naar het hoofdstuk over de waardering door de maatschappij.
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7HOHIRQLVFKH�EHUHLNEDDUKHLG
Een indicator die iets kan zeggen over de beleving van onze organisatie door partners en
doelgroepen is de telefonische bereikbaarheid. In 2002 is, evenals in 2001, de telefonische
bereikbaarheid van de provincie gemeten. Er is helaas geen opvallende verbetering bereikt ten
opzichte van 2001.
De bereikbaarheid van het hoofdnummer is zelfs teruggelopen van 86% in 2001 naar 75% in
2002.

Voor wat betreft de doorkiesnummers geldt dat 31% van de telefoontjes wordt beantwoord
door de gekozen persoon (in 2001: 35%); 54% van de telefoontjes wordt aangenomen door
een collega (in 2001 39%): actieve doorverwijzing vindt slechts beperkt plaats (47%) en
terugbelafspraken worden in 64% van de gevallen op tijd nagekomen (in 2001: 74%).

Ook valt op dat geen uniforme begroeting wordt toegepast.
De DR heeft besloten dat een uniforme begroetingstekst bij het opnemen van de telefoon
wordt toegepast: *RHGHPRUJHQ�PLGGDJ��SURYLQFLH�8WUHFKW��X�VSUHHNW�PHW�………… Deze
tekst zal op het Atrium geplaatst worden.

Ook hebben wij normen opgesteld voor de verschillende aspecten zoals hiervoor genoemd:
beantwoording door het hoofdnummer (95%), positieve doorverwijzing (75%), de
doorverbindtijd binnen 25 seconden (75%), het nakomen van terugbelafspraken (85%) en
correcte beantwoording van doorkiesnummers (75%). Omdat de cijfers sectorspecifiek zijn
kan worden nagegaan hoe de ontwikkelingen in de organisatie zijn.
Wij blijven de telefonische bereikbaarheid volgen en waar noodzakelijk ondernemen we
aanvullende maatregelen.
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���:DDUGHULQJ�GRRU�GHUGHQ
In hoofdstuk 7 is aangegeven hoe de organisatie in relatie tot het bestuur, de gemeenten,
andere overheden en doelgroepen functioneert. Dit hoofdstuk geeft de waardering door
derden, hier vertaald naar de ‘maatschappij’, zijnde inwoners van de provincie Utrecht, maar
ook de media.

De opkomst bij de provinciale verkiezingen in februari was hoger dan vier jaar geleden. In
1999 was het opkomstpercentage nog 47,5%. 2003 liet een lichte stijging zien naar 50,7%. In
alle provincies, met uitzondering van Noord-Brabant, was de opkomst enkele procenten hoger
dan vier jaar geleden. Burgers zullen de organisatie en het bestuur wellicht vereenzelvigen
met elkaar. Dit opkomstpercentage en de verklaring hiervoor (desinteresse en onbekendheid
noemen inwoners van de provincie Utrecht als belangrijkste reden voor het niet stemmen)
laten zien dat we het op dit terrein niet goed doen.
Er is niet veel materiaal dat specifiek inzicht biedt in de perceptie door “de samenleving”.
De resultaten van de evaluatie van de campagne voor de statenverkiezing geven wel een
indicatie over hoe de bewoners van de provincie Utrecht over hun bestuur oordelen. In ieder
geval vindt 69% de provincie noodzakelijk (14% overbodig). Met het werkterrein van de
provincie is niet iedereen bekend maar dit varieert ook sterk per onderwerp. Enkele
opvallende uitslagen over onze uitstraling:

Zichtbaar 24%
Onzichtbaar 61%

Is de provincie in uw ogen zichtbaar of juist onzichtbaar?

Weet niet/geen mening 15%

Resultaatgericht 42%
Niet resultaatgericht 20%

Is de provincie in uw ogen resultaatgericht of juist niet resultaatgericht?

Weet niet/geen mening 38%

Deskundig 44%
Ondeskundig 12%

Is de provincie in uw ogen deskundig of juist ondeskundig?

Weet niet/geen mening 44%

Toegankelijk 29%
Ontoegankelijk 37%

Is de provincie in uw ogen toegankelijk of juist ontoegankelijk?

Weet niet/geen mening 35%

Voortrekker 19%
Volger 40%

Is de provincie in uw ogen een voortrekker of een volger?

Weet niet/geen mening 41%

Bovenstaande bevindingen over onze competenties als provincie geven een beeld dat ik niet
graag wil zien, maar waarin ik wel veel herken. Dit waren en zijn voor mij dan ook
belangrijke redenen om juist te sturen naar een presterende provincie en om onder andere met
Agenda 2010 waardevolle resultaten te boeken voor onze inwoners.

Er is geen manifeste dialoog of discussie in de samenleving over de prestaties van de
provincies, en evenmin in de Utrechtse regio over de prestaties van onze organisatie.
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We zijn onzichtbaar. Maar dat geldt zeker niet voor al onze diensten en producten. Als de
nood aan de man is weten veel inwoners het provinciehuis wel te vinden. Voor alle meldingen
en klachten over YHUNHHUV��HQ�YHUYRHUVDDQJHOHJHQKHGHQ�(zoals verkeersveiligheid, bestrating,
werk en uitvoering) kunnen burgers bij de dienst WVV terecht. Gemiddeld maken 150
personen hier jaarlijks gebruik van. Meer dan 90% van de klachten wordt naar tevredenheid
afgehandeld.
Voor klachten over milieu aangelegenheden kan iedereen de PLOLHXNODFKWHQOLMQ (geïntegreerd
in het infopunt Water en Milieu) bellen. Jaarlijks komen hier 1200 klachten binnen. 400
klachten hebben betrekking op bedrijven waarvoor de provincie de milieuvergunning geeft en
handhaaft. Met de gemeente Utrecht is een afspraak gemaakt, zodat de 24-uurs klachtenlijn
ook voor gemeentelijke milieuzaken open staat.
Van heel andere aard maar zeker de afgelopen zomer zeer veel gebruikt is de]ZHPZDWHUWHOHIRRQ. Een informatietelefoon (met bandje) van de provincie over de
zwemwaterkwaliteit. Normaal komen hier in de zomer 1000 telefoontjes binnen maar in de
maanden juli en augustus van dit jaar waren dit er 400 á 500 per dag! In totaal kwamen ca. 75
klachten binnen over het zwemwater in de provincie. Onze medewerkers inspecteren dan
meteen de situatie ter plaatse.

Vanuit bestuur en management (ondersteund door de communicatiemedewerkers) wordt
gericht gewerkt aan informatieverstrekking en profilering van onze organisatie. Momenten
waarop onze organisatie (zoals in maart 2003 in De Volkskrant) of onze bestuurders in
landelijke media het nieuws halen zijn schaars.
Bij de regionale omroep (radio/TV) is de aandacht voor onze organisatie wel veelvuldig en
adequaat. In de regionale pers wisselt de aandacht van medium tot medium.

De provincie Utrecht weet zich te profileren met het maatschappelijk verantwoord
ondernemen. We vragen niet alleen anderen om meer milieubewust te ondernemen maar zijn
hier zelf ook actief in (gebruik van zonne-energie, reductie papiergebruik, actief aandacht
voor intern milieubeleid).
Uit een al eerder gehouden positionerings- en imago-onderzoek blijkt dat de Provincie
Utrecht aan haar imago moet werken. Inmiddels zijn wij actief bezig met de ontwikkeling van
maatschappelijk effect indicatoren waarmee we ook beter kunnen laten zien wat we doen.
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���(LQGUHVXOWDWHQ��GH�EHYLQGLQJHQ
Het is niet nodig het voorgaande samen te vatten. Ik voeg ook geen afzonderlijke actielijst toe,
omdat alle besproken punten inmiddels geïntegreerd zijn of voorkomen in de
activiteitenprogramma’s van de organisatie. Ik wil hier bij wijze van afronding ingaan op de
vier speerpunten die de Directieraad, afgeleid uit de interne kwaliteitsinformatie vanuit INK-
diagnose en MTO, heeft gesteld, namelijk leiderschap, cultuurontwikkeling, verbetering van
processen en aandacht voor klanten en resultaten

/HLGHUVFKDS
Goed leidinggeven houdt naar mijn idee in de combinatie van het bevestigen van de eigen
verantwoordelijkheid en het stimuleren van de medewerkers, maar ook: het sturen op
resultaten en bijsturen waar noodzakelijk. Vrijheid voor elke medewerker zonder
vrijblijvendheid.

De ontwikkeling van leiderschap is op onderdelen voldoende maar niet over de hele linie.
Leidinggevenden zelf moeten periodiek worden beoordeeld op hun ambitie en vermogens tot
leidinggeven en hun ontwikkeling hierin.
Bij het geven van leiding is een resultaatgerichte invalshoek (hoe werkt het handelen van de
medewerker uit, niet alleen voor zijn/haar taakveld, maar ook voor de provincie of voor de
regionale samenleving) cruciaal.

Managementontwikkeling zal structureel ingebed moeten zijn in de organisatie.

Mijn conclusie is dat het thema Leiderschap in de organisatie meer herkend wordt dan
voorheen, maar de komende periode nog veel aandacht blijft vragen.

&XOWXXURQWZLNNHOLQJ
In 2000/2001 zijn alle medewerkers betrokken bij de cultuurtraining aan de hand van het boek
van Covey: De � HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�HIIHFWLHI�OHLGHUVFKDS�
Deze training is waardevol geweest en heeft ook nu nog haar uitwerking, met name daar waar
Covey de eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker centraal stelt en het belang van
een eigen handelingsperspectief bevestigt. Om dit gedachtegoed levend te houden zullen
periodiek ook nieuwe medewerkers deze training volgen.

Dergelijke trainingen vormen naar mijn mening overigens niet GH�oplossing voor problemen
of lacunes in een bedrijfscultuur. Wel bieden ze identificatiepunten en –momenten waarbij
latente inzichten en gevoelens, die bij medewerkers altijd aanwezig zijn, worden geactiveerd.
Om die reden zijn permanente organisatiebrede cultuurtrainingen wat mij betreft niet aan de
orde. Cultuurontwikkeling is een kwestie van elke dag van buiten naar binnen denken en
werken, leiding geven én accepteren, afspraken nakomen en eerlijke feedback elkaar niet
onthouden. Indien specifieke cultuurproblemen spelen kunnen de leidinggevenden met
specifieke projecten in hun eigen sector aan de slag.

De matige score van de bedrijfscultuur, vooral van de sociale aspecten, behoeft verbetering.
De nevenactiviteiten die medewerkers binnen de muren van de provincie ondernemen zijn zo
gewoon geworden dat we (en daar hoor ik zelf ook bij) ze soms vergeten. Hierbij denk ik aan
de personeelsvereniging, het hockeyteam, het koor en de toneelgroep etc. Daarnaast willen we
ook meer gemeenschappelijke activiteiten voor alle medewerkers stimuleren. Dat dit geen
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gemakkelijke opgave is blijkt uit het feit dat de georganiseerde recreatieve middag, die in mei
op Fort Vechten is georganiseerd, slechts door de helft van alle medewerkers is bezocht. Een
hogere opkomst had de grote inspanning van de organisatie en de kosten die dit met zich mee
heeft gebracht meer tot zijn recht gedaan.

3URFHVVHQ
De bedrijfsprocessen vormen de bloedsomloop van elke organisatie. Ik heb gemeld dat er
aanmerkelijke verbetering is opgetreden in onze administratieve kwaliteit, de planning en
control. Natuurlijk is blijvende aandacht nodig want verstoffing in de bloedsomloop zou
leiden tot teveel cholesterol, een bedreigend fenomeen. Meer incidentele controles op
bedrijfsprocessen zullen plaatsvinden. Er zullen zeker nieuwe punten komen. Maar dat daar
dan aandacht voor kan zijn vanuit een gezonde situatie stemt tot tevredenheid.
Wel zullen we nog meer moeten gaan werken aan de acceptatie van interne procedures bij de
eigen medewerkers.

Geheel positief over de juridische kwaliteit van de organisatie ben ik niet. De juridische
kwaliteit vraagt specifieke aandacht van de verantwoordelijke managers. Hier wordt het
komende jaar extra aandacht aan besteed.

$DQGDFKW�YRRU�NODQWHQ�HQ�YRRU�UHVXOWDWHQ
In het openbaar bestuur en ook in onze organisatie is aandacht voor de klant en voor onze
feitelijke resultaten onderbelicht. Ik zou de klant (burger/organisatie/gemeentebestuur)
overigens niet zozeer als contractpartij willen zien, maar als volwassen doelgroep die vanuit
de verantwoordelijkheid van de overheid in de rechtsstaat recht heeft op zorgvuldig publiek
bestuur en op correcte dienstverlening.

Het spiegelbeeld van dit recht is de plicht van de provinciale organisatie om haar taak
(constitutioneel, wettelijk en/of bestuurlijk gefundeerd) zodanig te verrichten dat optimale
prestaties worden geleverd.
Het bestuur is daarvoor afhankelijk van de organisatie. Ik zou willen dat de publieke geest
nog vaardiger wordt over onze organisatie; dat alle medewerkers zouden inzien dat de
provincie niet toevallig een goede plaats is om te werken aan eigen taken/ambities, maar dat
ze onderdeel vormt van een vrije samenleving die haar burgers rechten en diensten
garandeert. Het is betekenisvol om in zo’n vrije samenleving ambtenaar te mogen zijn.

Als we onze prestaties willen verbeteren dan moeten we weten wat onze resultaten zijn. Dit
kan alleen als we ze meten. Vooral als ons product minder concreet is (zoals een beleidsnota)
is dit moeilijk meetbaar maar niet onmogelijk.
Ook moeten we veel beter gebruik maken van de kennis die we wel al in huis hebben.

Werken aan resultaten vergt dat er meer is dan de oriëntatie op eigen taak en eigen
organisatie. Het gaat om de toegevoegde waarde van onze organisatie als geheel aan de
samenleving. Voor de beoordeling daarvan zijn de prestatie-indicatoren –door het bestuur
vooraf te stellen eisen- van groot belang.

Onze organisatie kan zich zeker meten met de gemiddelde overheidsorganisatie in ons land.
Maar ik zou bij de groep van beste overheden willen gaan horen. Hard doorwerken aan de
zaken die de aandacht vragen zal er hopelijk toe leiden dat diagnose en MTO in 2004
aanmerkelijke verbeteringen laten zien.
De inzet van ons allemaal is daarvoor nodig!.
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3URYLQFLH�8WUHFKW�
Evaluatie samenwerking KLM-Arbodienst januari 2003
Sociaal Jaarverslag 2002
Jaarverslag 2002 AWB-commissies
Jaarverslag 2002 Mobiliteitscentrum
Jaarverslag 2002 Bedrijfsmaatschappelijk adviseur
Onderzoeksrapport telefonische bereikbaarheid november 2002
INK-zelfevaluatie, Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2002

Tangram onderzoek: Evaluatie campagne statenverkiezingen, 2003

,QWHUSURYLQFLDDO�:HUNJHYHUVYHUEDQG��,32�
Resultaten IWV-enquête 2002


