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Aanleiding

• onderlinge verwevenheid
• vereist brede samenwerking
• context van polarisatie/gebrek aan vertrouwen in 

overheid
• steeds hogere eisen aan transparantie / data

Grote maatschappelijke vraagstukken 

…………vragen andere benadering

• gaat om fundamentele transities
• ingrijpend
• raakt iedereen
• speelt op alle schaalniveaus: 

(inter)nationaal, regionaal, lokaal

Omvang en Complexiteit



Groeiende werkzaamheden

werkzaamheden

fo
rm
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• Omvang en complexiteit werkzaamheden 
toegenomen

• Formatie onvoldoende meegegroeid
• Stijgende lijn onderuitputting

Onderuitputting (rekeningresultaat)



Veranderende rol overheid

Relatie met burger inspraak participatie cocreatie



Opgavegericht werken

• Maatschappelijke opgaven zijn leidend
• Samenwerken als één overheid

• we kunnen niet alles zelf
• met partners ophalen wat er speelt
• goede afspraken over rol- en taakverdeling

• Samenwerken in netwerken
• Ambtelijk vakmanschap
• Lerende organisatie



Perspectief doorontwikkeling

Organisatie die:
• mee-ontwikkelt met dynamische omgeving
• haar aanpak afstemt op de relevante opgave
• blijft leren en verbeteren



Aanleiding kwantitatieve analyse

• Omvang en complexiteit opgaven
• Toenemende werkdruk

• Vooral wettelijke taken onder druk (jaarlijkse onderuitputting)
• Onvoldoende tijd voor opleidingen en trainingen

• Knelpunt voor
• uitvoering huidige taken en opvangen autonome groei
• de realisatie van de ontwikkelopgaven

Behoefte aan objectieve toetsing t.o.v. andere provincies



Waarom Cebeon?

• Onafhankelijke specialist op gebied openbare financiën
• ‘rekenmeester’ voor BZK
• Belast met onderzoek naar herijking Provinciefonds
• Inzicht in cijfers alle provincies
• Vergelijkbaar onderzoek voor Flevoland in 2009



Financiële en personele positie 
bij groei in Flevoland

Commissie EMS
31 augustus 2022

wilfred.nijhof@cebeon.nl
coen.van.rij@cebeon.nl



Vertrekpunt van het onderzoek

In welke mate is Flevoland in staat om nu en in de toekomst haar taken financieel en 
organisatorisch te dragen?

• een analyse van de huidige situatie

• een vertaling van financiële impact in relatie tot toekomstige opgaven (woningbouwplannen 
Routekaart 100.000+)



Onderzoeksaanpak

2020

2030

2050

Huidige lasten en 
formatie

Honorering 
Provinciefonds

Referentieprovincies

Effect kostenniveau bij basisgroei Flevoland + 
benodigde extra investeringen

Effect kostenniveau bij schaalsprong
Flevoland + benodigde extra investeringen

Genormeerde ontwikkeling 
bij kostenoriëntatie



Aanpak en werkwijze benchmark

Uitgangspunten onderzoek:
• detailinformatie exploitatie jaarrekening 2020 (p.m. doorkijk naar 2022/2025)
• gerubriceerd naar vergelijkbaar gemaakte taakgebieden (conform BBV-iv3)
• geselecteerde referentieprovincies:

• Groningen, Drenthe, Zeeland
• lasten/baten geschaald naar taakzwaarte Flevoland

Centrale elementen benchmark:
• vanuit totaal inzoomen op personele lasten
• beelden Flevoland spiegelen aan externe referenties

• provinciefonds: totale netto lasten per taakgebied, sober en doelmatig
• referentieprovincies: totale netto lasten en personele lasten (eigen + inhuur)

• keuzemogelijkheden afhankelijk van type taken
• wettelijk: uitvoering smaller of breder
• kerntaken: wel / niet doen en smaller / breder



Vergelijking met referenties 

Omvang formatielasten Flevoland en referenties (in mln euro’s) 

Formatielasten in Flevoland

• lasten 11% lager
• dit is 5,6 mln lager

• wel hogere inhuur (1,8 mln)



Vergelijking met referenties 

Formatie (in fte) en aandeel huurlasten in totale formatielasten
Flevoland en referenties

Formatie in Flevoland

• circa 25% lager
• wel hoger inhuurlasten



Aandachtspunten richting groei

• Formatie is krap 
met name in de clusters die een duidelijke relatie hebben met de groei opgaven

• Bij verdere groei is het wenselijk scherpe keuzes te maken in het formatiebeleid
inclusief relatie inhuur en eigen personeel



Financiële impact basisgroei 2030

Aannames woningbouw
• 38.800 (spreiding gemeenten)
• woningtypes en verwachte 

bevolking (gwb)

• financiële impact 6 mln euro
• groei personele lasten 2 mln euro

Ontwikkeling uitgaven- en inkomstenclusters bij basisgroei (in mln euro’s)



Financiële impact schaalsprong 2050

Aannames woningbouw
• 155.700 woningen
• type woningen en verwachte 

bevolking (gwb)
• binnen en buiten bestaande 

bebouwing

• financiële impact 20 mln euro
• groei personele lasten 22 mln euro

Ontwikkeling uitgaven- en inkomstenclusters bij schaalsprong (in mln euro’s)





Wat doen we met conclusies Cebeon?

1. Huidige achterstand t.o.v. referentieprovincies
• voorstel: eerste stap €1,3 mln per 2023 structureel in begroting 2023
• hiermee achterstand (€6,7 mln) nog niet ingelopen
• volgende stappen (na 2023) ter beoordeling volgende coalitie

2. Kosten schaalsprong
• betrekken in rijk-regiodeal
• forse omvang vraagt ook andere ‘schaal van denken’



Ambities doorontwikkeling organisatie

• Organisatie verder professionaliseren
• Opgavegericht werken
• Integraal werken (concerngericht ipv afdelingsgericht)
• Verminderen kwetsbaarheid sleutelfuncties
• Vergroten strategische samenhang
• Datagedreven werken
• Public governance: netwerkgericht
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