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Samenvatting 

Per 31 december 2002 is het OO-traject officieel afgerond. Daarmee is een einde 

gekomen aan een periode van drie jaar waarin door de ambtelijke organisatie, met 

steun van Provinciale en Gedeputeerde Staten, intensief is gewerkt aan het 

verbeteren van de bedrijfsvoering.  

Dit is ook het moment voor het opmaken van de totaalbalans en te inventariseren 

welke resultaten het OO-traject zoal heeft opgeleverd. Door middel van bijgaande 

eindrapportage willen wij u daarvan in kennis stellen.   

De eindrapportages van de OO-werkgroepen worden ter inzage gelegd bij de 

bespreking van de eindrapportage in de Commissie ELPOO. 

 

Voorstel GS: 

Kennis te nemen van de notitie ‘Resultaten OO-traject: ontwikkeling en verbetering 

bedrijfsvoering’ 

 

 

Gevraagd advies: 

Reactie op notitie ‘Resultaten OO-traject: ontwikkeling en verbetering bedrijfsvoering’ 

 

 

Advies Commissie: 

De commissie heeft vertrouwen in de implementatie en zij ziet een evaluatie begin 

2004 tegemoet.  
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1. Inleiding  

In de afgelopen drie jaar is door de organisatie fors geïnvesteerd in het ontwikkelen en optimaliseren 

van de bedrijfsvoering. Met ondersteuning van de externe adviseurs van bureau Asohr is hieraan door 

tal van medewerkers een bijdrage geleverd.  In het begin was dit door middel van participatie in 

leergangen en was vooral sprake van deskundigheidbevordering. Vanaf medio 2001 kwam de nadruk 

te liggen op het ontwikkelen van nieuw beleid en een modern bedrijfsvoeringinstrumentarium.  In dat 

kader is een essentiële ommezwaai gemaakt naar een expertmatige benadering waarin het 

uitgangspunt van een organisatiebrede participatie min of meer is losgelaten en is gekozen voor het 

inzetten van een beperkt aantal (inhoudelijk en bedrijfskundig) specialisten op OO-opdrachten. In 

samenhang daarmee is tevens een extra beroep gedaan op de adviseurs van Buro Asohr, die vooral 

op het terrein van de administratieve organisatie werkzaam zijn geweest. Deze keuze voor een 

expertbenadering heeft ertoe geleidt dat in een relatief kort tijdsbestek alle werkopdrachten in het 

kader van OO-traject, nagenoeg volgens plan zijn gerealiseerd.  

 

Per 31 december 2002 is de projectorganisatie officieel ontbonden en is een spreekwoordelijke 

periode van zaaien afgesloten. De organisatie is daarmee op een punt aanbeland dat begonnen kan 

worden met het oogsten van de opbrengsten van de gepleegde investeringen. Nu reeds kan worden 

geconstateerd dat het OO-traject, als diepte-investering op de bedrijfsvoering, tot talrijke aanwijsbare 

verbeteringen heeft geleidt.  Meer algemeen is een kwaliteitsslag geleverd waardoor de organisatie in 

toenemende mate kernmerken vertoont van een professionele en resultaatgerichte organisatie waarin 

volgens duidelijk omlijnende opdrachten, verantwoordelijkheden en procedures wordt gewerkt. 

Daardoor is niet alleen de doelmatigheid op veel punten verbeterd maar zijn er ook meer 

mogelijkheden geschapen tot het flexibel inzetten van medewerkers en middelen.  

Een ander niet onbelangrijk winstpunt is dat het onderwerp bedrijfsvoering een prominente plaats op 

de op de agenda van de organisatie heeft gekregen. Organisatiebreed is het besef aanwezig dat, wil 

de provincie in de toekomst de gewenste diensten en producten kunnen blijven leveren, er structureel 

aandacht aan bedrijfsvoering dient te worden besteed.  

 

In het kader van de afronding van het OO-traject wordt in deze notitie getracht, op hoofdlijnen, een 

samenhangend beeld te schetsen van de belangrijkste resultaten en gevolgen van het OO-traject. 

Daartoe worden globaal de volgende resultaatgebieden onderscheiden:  

 

I       Resultaten met gevolgen voor de administratieve organisatie  (paragraaf 2). 

 

II      Resultaten met gevolgen voor middelenaspecten  (paragraaf 3). 

 

III     Resultaten met gevolgen voor de aansturing  (paragraaf 4). 
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2. Resultaatgebied I:  Verbeterde administratieve organisatie   

Doel van het OO-traject was onder meer te komen tot een moderne en betrouwbare administratieve 

organisatie (AO). In dat verband zijn in totaal circa 135 werkprocessen onder de loep genomen en in 

verbeterde vorm vastgelegd in procedureschema’s. In samenhang daarmee zijn ook proceseigenaren 

benoemd welke eindverantwoordelijk zijn voor de invoering en het onderhoud van procedures.  

Dat het beschrijven van werkprocessen geen doel op zich is geweest bewijst wel het feit dat, mede 

door de gehanteerd methodiek van workshops, er een bewustwordingsproces is opgetreden waardoor 

steeds meer medewerkers belang zijn gaan hechten aan een goede administratieve organisatie. 

 

Met deze procesbeschrijvingen heeft de organisatie een belangrijk hulpmiddel in handen gekregen 

voor het structureren en besturen van werkprocessen. De AO biedt het management onder meer de 

mogelijkheid om, op basis van prestatie-indicatoren en –normen, op zowel de inzet en prestaties van 

medewerkers als op de kwaliteit van producten,  te sturen en te monitoren. Tevens stelt de AO het 

management in staat te sturen op minder tastbare zaken als samenwerking, afstemming en 

informatie-uitwisseling binnen en tussen organisatieonderdelen. In die zin impliceert het werken 

conform de administratieve organisatie dat er een gedragsverandering of, zo men wil, 

cultuurverandering gaat plaats vinden. Daarbij gaat het vooral over de kwaliteit van de interne 

communicatie en interactie alsook de onderlinge bereidheid te handelen volgens overeengekomen 

standaarden en  werkwijzen. 

 

Voorts levert het werken op basis van een administratieve organisatie een bijdrage aan het streven 

naar integraal management. Kenmerkend voor integraal management is dat het lijnmanagement 

verantwoordelijkheid draagt voor zowel de (primaire) voortbrengingsprocessen als de (secundaire) 

ondersteunende bedrijfsprocessen binnen de eigen eenheid. Beide processen ontmoeten elkaar in de 

administratieve organisatie onder meer op het moment dat primaire activiteiten worden getoetst aan 

de hand van  financiële, logistieke en juridische protocollen of waar verwezen wordt naar 

randvoorwaardelijke vereisten in de middelensfeer.   

In 2003 zal de feitelijke implementatie van de beschreven werkprocessen plaats vinden en wordt 

organisatiebreed ervaring opgedaan met het werken volgens administratieve procedures.  



 

 

- 3 - 
 

 

3. Resultaatgebied II: Verbeterde ondersteunende processen   

Een belangrijke aanleiding voor het starten van het OO-traject was het plegen van een inhaalslag op 

het onderhoud en modernisering van de ondersteunende processen. In dat kader zijn binnen de 

middelensector drie werkgroepen actief geweest met het ontwikkelen van beleid en instrumenten op 

het terrein van respectievelijk personeelsmanagement, informatiemanagement , financieel 

management en inkoop.  

 

Personeelsmanagement (HRM) 

In de verschenen nota Modern Personeelsmanagement is de basis gelegd voor de ontwikkeling van 

een modern personeelsinstrumentarium dat is toegesneden op de ambities en behoeften van zowel de 

organisatie als de medewerkers daarbinnen. Kernbegrippen binnen het toekomstig 

personeelsmanagement zijn integraal management (inclusief financiële, huisvesting en andere 

middelenfuncties), differentiatie en flexibiliteit. Door het introduceren van zaken als leeftijdsbewust 

personeelsmanagement, mobiliteitsbevordering en loopbaanontwikkeling, variabele beloning en 

outputbeloning wil de organisatie beter kunnen inspelen op actuele en verwachte ontwikkelingen. 

Speerpunten voor het personeelsbeleid van de nabije toekomst zijn: 

- het ontwikkelen en implementeren van een zogenoemd Management Development programma 

gericht op het zittende management;  

- de werving van jongeren; 

- interne werving en ontwikkeling van leidinggevend potentieel; 

- leeftijdsbewust personeelsbeleid, oftewel boeien en binden van medewerkers afgestemd op 

levensfasen 

Met betrekking tot de werving van jongeren en het leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn inmiddels 

nadere plannen ontwikkeld die geïmplementeerd gaan worden. 

 

Informatiemanagement 

Vanaf het moment dat de afdeling I&A is ontstaan (i.c. februari 2000) is het terrein van het 

informatiemanagement binnen de provincie sterk in ontwikkeling. Door de samenloop met het OO-

traject heeft deze ontwikkeling een extra dimensie gekregen.  

In het kader van het OO-traject is een intern onderzoek gedaan naar de huidige informatievoorziening. 

Daaruit is gebleken dat er in de praktijk een groot aantal, al dan niet expliciete, operationele spelregels 

is dat met name is gericht op de beheersbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening.  

Voorts zijn door medewerkers van de afdeling I&A, in samenspraak met specialisten van andere 

afdelingen, het systeemlandschap en proceslandschap in kaart gebracht. Vastgesteld is onder meer 

dat de provincie een kennisintensieve organisatie is maar niet over voldoende toereikende 

ondersteunende systemen beschikt. Ook bestaat er weinig inzicht in de gegevenshuishouding van de 

organisatie.  

 

Beide onderzoeken hebben geleid tot richtinggevende aanbevelingen voor het toekomstig 

informatiebeleid.  

Zo is de visie op de ontwikkelrichting van de informatievoorziening vertaald naar een structuur van de 

informatievoorziening (op hoofdlijnen). De informatievoorziening dient ontwikkelingen zoals het 

versterken van regisseursrol, de groei naar een netwerkorganisatie en integraal management te 

ondersteunen. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de informatievoorziening (snel kunnen 

inspelen op veranderende informatiebehoeften) en de kwaliteit en overdraagbaarheid van gegevens, 

zowel intern als extern (betekenis, kwaliteit en status van gegevens dienen duidelijk te zijn).  

 

Voorts wordt gepleit voor een gefaseerde ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in combinatie met 

duidelijke richtlijnen voor het hanteren van systeemapplicaties. In het verlengde daarvan zijn de 

volgende speerpunten benoemd: kennismanagement, managementinformatie, kwaliteit van informatie, 

ondersteuning projectmatig werken.  

Voor de nabije toekomst wordt prioriteit gegeven aan het ontwikkelen en implementeren van een 

modern Management Informatie Systeem dat het sector- en afdelingsmanagement ondersteunt bij de 

uitoefening van hun managementtaken. Tegelijkertijd zullen stappen worden gezet richting het 

geleidelijk aan introduceren van kennismanagement binnen de provinciale organisatie. 
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In het informatieplan 2003-2004 is een nadere concretisering aangegeven van het toekomstige  

informatiebeleid en de toekomstige informatiearchitectuur. In het informatieplan worden, uitgaande van 

de visie en structuur van de toekomstige informatievoorziening, projecten afgebakend voor de periode 

2003-2004. De projecten worden beschreven in termen van resultaat, planning, financiële 

consequenties en projectorganisatie. Dit vormt de basis voor het maken van een gedetailleerd plan 

van aanpak van elk project.  

 

Financieel management 

In het streven naar het ontwikkelen van een  modern financieel management is in het kader van het 

OO-traject de aanpak van de programmabegroting 2004 voorbereid. De programmabegroting 2004 

maakt deel uit van het planning & controlinstrumentarium zoals bedoeld bij de uitwerking van de 

dualisering van het provinciaal bestuur. Tevens maakt het deel uit van de hernieuwde planning & 

controlcyclus van de provincie Flevoland. 

De gedachte is dat er in het voorjaar 2003 een programmabegroting 2004 door provinciale staten 

vastgesteld kan worden. In de wijze waarop de programmabegroting gestalte gaat krijgen wordt 

rekening gehouden met de gewijzigde opvattingen ten aanzien van de rollen van gedeputeerde en 

provinciale staten als gevolg van de dualisering. 

 

Inkoop 

In het kader van professionalisering van de inkoopfunctie zijn onder meer de inkoopprocedures in 

kaart gebracht. Doelstelling is een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid dat voldoende 

draagvlak in de organisatie heeft. De organisatie beoogt met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid de 

doelmatigheid van inkoop en aanbesteding te verbeteren, besparingen te bereiken, de integriteit te 

waarborgen en rekening te houden met de factor duurzaamheid bij inkoop en aanbesteding. Dit moet 

er onder meer toe leiden dat opdrachtnemers worden gestimuleerd om steeds weer de meest 

economische aanbieding te doen. 

Inkoop zal meer dan voorheen  verlopen  via een vast patroon dat in het kort neerkomt op het 

volgende proces: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken, nazorg. De bedoeling is 

dat door deze wijze van structurering objectiviteit, transparantie, integriteit, duurzaamheid en non-

discriminatie beter gewaarborgd worden. 

 

4. Resultaatgebied III: Verbeterde aansturing   

Veranderende inzichten op het vlak van bestuurlijke  en ambtelijke aansturing, planning & control, etc., 

hebben er toe geleid dat de aansturingstructuur op een aantal cruciale onderdelen sterk is aangepast.  

 

Provinciesecretaris eindverantwoordelijk voor organisatie 
Dit begint met een wijziging van de verantwoordelijkheden en verhoudingen binnen het 

managementteam, dat tot voor kort op basis van een collectieve verantwoordelijkheid de organisatie 

aanstuurde. In de nieuwe situatie,  die inmiddels gestalte heeft gekregen, is niet het managementteam 

maar de provinciesecretaris (als algemeen directeur) eindverantwoordelijk voor het functioneren van 

de organisatie.  Als zodanig geeft hij rechtstreeks leiding aan de sectordirecteuren. Het 

managementteam c.q. directieteam verandert daarmee van een besluitvormend orgaan in een 

overlegorgaan ten behoeve van de algemeen directeur (die formeel de besluiten neemt).  

 

Verhoogde transparantie aansturing  
Teneinde meer duidelijkheid en eenduidigheid in de managementstructuur te verkrijgen is besloten tot 

het opheffen van de op diverse plaatsen bestaande (informele) coördinatiefuncties. Dit betreft met 

name functionarissen die, op grond van hun inhoudelijk coördinerende taakstelling, langzaam maar 

zeker steeds meer (semi-)leidinggevende taken zijn gaan verrichten.  

In de toekomst worden in de lijnstructuur 4 managementniveaus onderscheiden, te weten: 

 de provinciesecretaris  

 de sectordirecteur 

 het afdelingshoofd 

 het bureauhoofd 
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Buiten deze officiële lijnstructuur hebben enkel formele projectleiders de beschikking over 

aansturingbevoegdheden. 

 

Nieuwe functie van adjunct afdelingshoofd 
Het inperken van het aantal managementniveaus, en met name het wegvallen van bepaalde 

coördinerende taken, heeft tot gevolg dat voor bepaalde afdelingshoofden de span-of-control sterk zal 

toenemen. Om dit ondervangen is besloten, naast het plaatsvervangend afdelinghoofd en 

bureauhoofd, ook de functie van adjunct-afdelingshoofd te hanteren.  

De functie van adjunct-afdelingshoofd is een op zichzelf staande, volwaardige functie. De adjunct 

neemt structureel een deel van de managementtaken van het afdelingshoofd over. Afhankelijk van 

factoren als de aard van de afdeling en de voorkeur van het afdelingshoofd, kunnen dit zowel 

leidinggevende/beheersmatige als inhoudelijke/beleidsmatige taakonderdelen zijn.  Een speciaal 

daartoe ingestelde werkgroep brengt binnenkort advies uit over het functieprofiel voor adjunct 

afdelingshoofd, tezamen met aanbevelingen voor de implementatie ervan.  

 

Integraal management 
In 2002 is een eerste aanzet gegeven voor de invoering van integraal management. In het verleden 

werden leidinggevenden soms beperkt in hun slagkracht door oorzaken waarop zij weinig invloed 

hebben. Resultaatgericht werken kon daardoor veranderen in inspanningsgericht werken. Bij integraal 

management worden bedrijfsvoeringverantwoordelijkheden gedelegeerd naar een zo laag mogelijk 

managementniveau. Leidinggevenden krijgen meer vrijheid om zelfstandig te beslissen over de inzet 

van hun middelen en dus meer ruimte om resultaatgericht te werken. 

 

De uitgangspunten die de provincie hanteert voor integraal management zijn: 

-  koppel de inzet van de middelen aan de externe beleidsdoelen;  

-  vergroot de slagvaardigheid door bevoegdheden zo laag mogelijk in de hiërarchie te beleggen. 

De feitelijke invoering van integraal management begint in 2003, onder leiding van de nieuwe directeur 

Middelen. 

 

Planning & Control 
Het afgelopen jaar is een herontwerp opgesteld voor de planning & control cyclus van de provincie. 

Twee aspecten staan daarin centraal. Ten eerste wordt er een koppeling gelegd tussen bestuurlijke – 

en management planning & control. Ten tweede worden programma’s (inhoud) en middelen (geld) aan 

elkaar gerelateerd. 

In een gezamenlijke vergadering van Gedeputeerde Staten en het Management Team is de conclusie 

getrokken dat: 

1 het herontwerp planning & control cyclus de richting aangeeft waarin zich de komende jaren 

de planning & control cyclus dient te ontwikkelen; 

2 de implementatie werkende weg gedaan wordt, de plateauplanning is daarbij leidend; 

3 voorgaande is richtinggevend (een opdracht) voor de aan te trekken concerncontroller (als 

opvolger van de interim concerncontroller). 

 

Daarnaast werd de plaats van planning & control en het controllersoverleg in de organisatie duidelijk. 

Dit resulteerde in het aantrekken van een vaste concerncontroller. 

 

In samenhang met het herontwerp planning & control is een model voor een Management Informatie 

Systeem opgeleverd. Het, sinds de herfst functionerende, controllersoverleg heeft vervolgens een 

aanpak voor het opzetten van management informatie voorgesteld en in werking gezet, resultaten 

worden verwacht begin 2003. 

 

In november is het concernplan 2003 opgesteld. De evaluatie daarvan leverde verbeterpunten op voor 

het volgende concernplan in 2003. In de periode november – december werden 

afdelingsplannenopgesteld en besproken tussen directeuren, afdelingsmanagers  en controllers. Het 

MT besprak vervolgens de doorgeleide aandachtspunten en nam beslissingen terzake.  
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Het proces voor het opstellen van de programmabegroting 2004 kreeg vorm, bestuurlijke aansturing 

werd gevonden in de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en de commissie Algemene Zaken. De 

programmabegroting, en in het verlengde daarvan de productenstaat, vormt het startpunt van de 

planning & controlcyclus en krijgt een vertaling in de afdelingsplannen en individuele werkplannen van 

het ambtelijk apparaat. 

Het proces voor het opstellen van de Voorjaarsnota 2003 werd opgesteld waarbij de evaluaties uit 

voorgaande de leidraad is dat de Voorjaarsnota een meer beleidsmatig karakter krijgt. 

 

De samenhang en –werking tussen de directeur Middelen en de concerncontroller kreeg goed vorm. 

De verdieping en verbreding in de organisatie krijgt verder vorm. 

 

Invoering bestuurlijk en bedrijfsvoeringmandaat 
In het kader van het OO-traject is ook gekeken naar mogelijkheden tot het invoeren van respectievelijk 

bestuurlijke mandaten en bedrijfsvoeringmandaten.  

Op basis van de aanbevelingen voor het bestuurlijk mandaat is onder meer de ‘hamerlijst’ 

geïntroduceerd. De hamerlijst bevat een opsomming van zaken die weliswaar in de vergadering van 

Gedeputeerde Staten worden beslist, maar niet afzonderlijk worden geagendeerd. Het werken met de 

hamerlijst heeft geleid tot tijdsbesparing voor gedeputeerden en een kortere doorlooptijd van GS-

stukken. 

 

Vooruitlopend op de tussenrapportage inzake het bedrijfsvoeringmandaat is gekeken of al in een 

eerder stadium zogenaamde quick-wins  op het gebied van bedrijfsvoeringmandaat kunnen worden 

geboekt. Dit heeft er onder meer toe geleid dat: 

- de tijdelijke inhuur van personeel voor wat het budgethouderschap betreft, gemandateerd is aan 

de sectordirecteur en voor de bestelbevoegdheid aan het afdelingshoofd; 

- de bestelbevoegdheid van afdelingshoofden is verhoogd naar € 12.500 (was € 1.120). 

 

De uiteindelijke voorstellen ten aanzien van het bedrijfsvoeringmandaat zijn door het 

managementteam, met het oog op de ontwikkelingen rond de invoering van integraal management, tot 

nader order aangehouden. Het MT is van oordeel dat deze voorstellen te zijner tijd in samenhang met 

integraal management beoordeeld en geïmplementeerd dienen te worden.  
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5. Vervolgacties  

 

5.1.         Implementatie  Administratieve Organisatie  

Voor het jaar 2003 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de implementatie 

en borging van de administratieve organisatie.  

- het implementeren en borgen van de circa 135 procedures in de Soll-situatie; 

- het inrichten van een beheerorganisatie rondom de AO; 

- het verankeren en inbedden van de AO: het werken vanuit en met een AO is een 

vanzelfsprekendheid geworden en het  beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de AO zijn 

reguliere activiteiten; 

- het doen ontstaan van gedragsverandering, waardoor zoveel mogelijk op gestructureerde, 

gestandaardiseerde en planmatige wijze gewerkt gaat worden; 

- het structureren, faciliteren en verbeteren van de afstemming en samenwerking van betrokkenen 

bij een procedure, zowel binnen als over afdelings- en proceduregrenzen; 

- het vergroten van de transparantie van de werkprocessen; 

- het realiseren van efficiencyverbetering. 

 

Aan de aanpak van de implementatie en borging ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag dat 

bepalend is voor de werkwijze die wordt gekozen: 

- het directieteam is eindverantwoordelijk voor de algehele implementatie van werkprocessen. 

Specifiek is het verantwoordelijk voor de implementatie voor de sector- en afdelingsoverstijgende 

procedures; 

- gekozen is voor een decentrale aanpak, dat wil zeggen dat het afdelingsmanagement primair 

verantwoordelijk is voor de feitelijke implementatie. Men krijgt daarbij ondersteuning van 

sectorspecialisten; 

- de implementatie van werkprocessen dient door de organisatie gedragen te worden en derhalve 

op een beheersbare en zorgvuldige manier plaats te hebben; 

- er moet sprake zijn van een stevig draagvlak. Het invoeren van een AO is niet iets wat op een 

eenzijdige, top-down en dwingende manier dient te gebeuren, in tegendeel. Belangrijk is dat 

degenen die ermee moeten gaan werken, gaan inzien en ervaren welke positieve effecten en 

voordelen het werken volgens een administratieve organisatie kan hebben.  

 

5.2.           Implementatie ondersteunende processen  

De resultaten van de werkgroep Informatiemanagement uiten zich vooral in verkregen structuren, 

inzichten en instrumenten waarmee de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening kan worden 

gestuurd en vormgegeven. Dit betekent dat in 2003 wordt gestart met de implementatie van de visie 

en de neergelegde architecturen, in de vorm van de in het informatieplan verwoorde projecten. De 

projecten zullen in de vorm van een programma worden aangestuurd door I&A. Daarnaast zal het 

onderhouden en actualiseren van de ontwikkelde informatiearchitectuur een permanente activiteit van 

I&A vormen. 

 

Voor wat betreft het personeelsmanagement zal de nadruk met name komen te liggen bij het 

Management Development programma dat in februari aanvangt met een startconferentie voor de 

deelnemers.  

Het MD-programma wordt begeleid door een extern bureau en zal vooral een individueel karakter 

dragen met enkele – nog gezamenlijk vast te stellen – collectieve onderdelen. 

 

Naast het MD-programma zal verder gevolg worden gegeven aan het ontwikkelen en implementeren 

van de overige, hiervoor genoemde speerpunten op het vlak van personeelsmanagement, te weten 

- de werving van jongeren; 

- interne werving en ontwikkeling van leidinggevend potentieel; 

- leeftijdsbewust personeelsbeleid, oftewel boeien en binden van medewerkers afgestemd op 

levensfasen. 

 

Als uitvloeisel van het ontwikkeltraject op financieel gebied wordt, in het kader van de dualisering van 

het provinciaal bestuur, begin 2003 de programmabegroting voor het jaar 2004 opgesteld (zie ook 

hierna onder 5.3.).  
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5.3.        Implementatie aansturinginstrumenten 

Het zwaartepunt van de implementatie van aansturinginstrumenten zal bij de invoering van integraal 

management komen te liggen. Voortbouwend op hetgeen daartoe in het kader van het OO-traject is 

ontwikkeld, wordt in het voorjaar van 2003 een themabijeenkomst voor het directieteam gehouden 

waarin de uitgangspunten en plannen met betrekking tot integraal management nader worden 

gedefinieerd.  De uitkomsten van deze bijeenkomst vormen het belangrijkste basismateriaal voor de 

directeur Middelen, die verantwoordelijk is voor de feitelijke implementatie van integraal management 

en inmiddels de opdracht heeft gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak.  

 

Voorts zal in het kader van de aansturingverbetering op afzienbare termijn het besturingsconcept 

worden afgerond. Het besturingsconcept beschrijft de interne sturing van de ambtelijke organisatie van 

de provincie Flevoland en geeft de samenhang aan met de verordeningen, instructies en regels die de 

nieuwe Provinciewet voorschrijft met betrekking tot het ambtelijk apparaat. Daarbij is rekening 

gehouden met de gevolgen van dualisering voor het functioneren van het ambtelijk apparaat. 

 

Een belangrijke wijziging in de aansturingstructuur betreft de introductie van de functie van adjunct 

afdelingshoofd, die in 2003 zal plaats hebben. Op basis van de rapportage die de ter zake ingestelde 

werkgroep naar verwachting in het eerste kwartaal gaat uitbrengen, zal bepaald worden bij welke 

afdelingen deze functie ingevoerd gaat worden.   

 

In het jaar 2003 wordt volgens een vernieuwde planning & controlcyclus gewerkt. In 2002 is reeds 

ervaring opgedaan met respectievelijk het (op het intern beheer betrekking hebbende) concernplan, de 

vernieuwde afdelingsplannen en de individuele werkplannen.  

Zoals gezegd worden daaraan in 2003 de programmabegroting en de productenstaat toegevoegd. 

Het feit dat met een hernieuwde planning & controlcyclus wordt gestart betekent onder meer dat 2003 

in zekere zin ook een proefjaar is waarin zal moeten blijken in hoeverre de ontwikkelde planning- en 

controlinstrumenten aansluiten bij de behoeften en wensen van de gebruikers.  
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6.    Slotopmerkingen  

Het geheel overziend zijn er weinig bedrijfsvoeringaspecten te noemen welke niet op de een of andere 

manier aan bod zijn gekomen. Met alle geleverde inspanningen en producten in het OO-traject is dan 

ook een belangrijke inhaalslag gepleegd op het onderhoud van de bedrijfsvoering. De provincie lijkt 

dan ook goed op weg te zijn en kan vanaf heden de vruchten plukken van hetgeen is gerealiseerd.  

 

Niettemin blijft het van belang dat het onderwerp bedrijfsvoering ook in de toekomst stelselmatig 

aandacht krijgt, zowel wat betreft onderhoud als ontwikkeling. Zowel de genoemde  ‘harde’ technische 

aspecten als de minder tastbare cultuuraspecten van de bedrijfsvoering dienen daarbij aan bod te 

komen. Met name de laatste zullen de komende jaren hoge prioriteit moeten krijgen. De ervaring leert 

dat maatregelen in de randvoorwaardelijke sfeer de meeste kans van slagen hebben als ze 

geaccepteerd worden en ook tot uitdrukking komen in de gedragingen en attitude van medewerkers. 

De provincie vormt hierop zeker geen uitzondering. Tal van maatregelen en instrumenten en die in het 

kader van het OO-traject zijn ontwikkeld grijpen in meer of mindere mate in op de vertrouwde manier 

van werken en omgang binnen de organisatie. In het oogspringende voorbeelden zijn: 

- planmatig werken op basis van programmabegroting, concernplan, afdelingsplan, etc.  

- het werken volgens vooraf beschreven procedures; 

- aansturing op basis van expliciete taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

- verantwoording op basis van prestatiecriteria, kengetallen, etc. 

In beginsel is het management verantwoordelijk voor het invoeren van deze en andere nieuwe 

werkwijzen en instrumenten. Dit neemt niet weg dat ook de individuele medewerker van af het begin 

rekening dient te houden met gewijzigde omstandigheden en moet bepalen welke gevolgen deze met 

zich meebrengen  voor de eigen situatie.   

Maar hoe dan ook,  de provincie staat voor de inspirerende uitdaging om hetgeen in de afgelopen drie 

jaren op het terrein van bedrijfsvoering is bereikt en opgebouwd, tot een blijvend resultaat en voordeel 

voor de toekomst te maken. 

 


