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Inleiding 
 

In dit document staat beschreven hoe Vitaal organiseren binnen de Provincie 

Noord-Holland wordt vormgegeven. Eerst wordt ingegaan op het fasegewijs 

(re)organiseren. Vervolgens wordt fase 1, regulier personeelsbeleid, met de 

grenzen en mogelijkheden benoemd.  

Hierna wordt uitgebreid ingegaan op fase 2 en de wijze waarop in deze fase 

personele gevolgen van (toekomstige) organisatiewijzigingen kunnen worden 

opgevangen door het inzetten van instrumenten, maatregelen en 

voorzieningen.  

De nota wordt afgesloten met een beknopte beschrijving van fase 3 

reorganisatie. 

Separaat is een concept handreiking fase 2 voor het management opgesteld 

met een stappenplan en een overzicht van beschikbare instrumenten.  

De nadruk ligt op de inkadering en uitwerking van fase 2 omdat dit voor  

PNH een nieuwe aanpak betekent. 

 

 

 

 

Voorjaar 2013 
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Waarom vitaal organiseren?  
 

De provinciale organisatie is continue aan verandering onderhevig. Dit heeft 

te maken met de eisen die de omgeving (burgers, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen) stelt aan de (provinciale) overheid. Deze eisen 

en de rolopvatting van de provincie Noord-Holland stellen ook nieuwe en 

hogere eisen aan de medewerkers. De organisatie vraagt van de 

medewerkers steeds meer een brede inzetbaarheid. Hierdoor bestaat er niet 

alleen behoefte aan een Sociaal Statuut dat de personele gevolgen van een 

reorganisatie opvangt en regelt, maar ook aan een andere visie op 

(re)organiseren.  

 

In die visie dringt het besef door dat reorganiseren niet altijd schoksgewijs 

hoeft te verlopen, in die zin dat de uitvoering van een voorgenomen 

reorganisatie medewerkers “overvalt”. Dit is een miskenning van de realiteit 

waarin de provinciale organisatie zich permanent ontwikkelt en zich aanpast 

aan de veranderende vraag uit de omgeving. Niet elke organisatie-aanpassing 

is een “klassieke” reorganisatie. Er zijn drie verschillende fasen van 

organisatieontwikkeling te onderscheiden en daarbij behoren uiteenlopende 

instrumenten, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen voor 

medewerkers op te vangen en te voorkomen dat boventalligheid ontstaat. 

 

Verantwoordelijkheden 

De medewerker heeft in elke fase een eigen verantwoordelijkheid die tot 

uitdrukking komt in het anticiperen op de veranderingen en in de bereidheid 

zichzelf te ontwikkelen en flexibel te zijn. 

Daar staat tegenover, dat de provincie veel prijs stelt op behoud van goed 

gekwalificeerde en goed functionerende medewerkers en hierin investeert.  
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Door zich te richten op behoud en versterking/ontwikkeling van kwaliteit van 

de medewerkers, faciliteert de provincie de medewerker om breed inzetbaar 

te blijven. Er is een wederzijds belang van medewerkers en de provincie als 

werkgever om het vakmanschap en de inzetbaarheid op peil te houden en te 

versterken. Dit uitgangspunt maakt deel uit van het strategisch HRM-beleid 

van de provincie Noord-Holland en dan vooral in het streven om 

medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden en zowel 

medewerkers als organisatie vitaal te houden.  

Als fundament hiertoe dient een goed en stabiel arbeidsklimaat. Deze 

situatie kan alleen worden bereikt als er sprake is van een veilige, gezonde 

en plezierige werkomgeving die medewerkers de ruimte geeft zich te 

ontwikkelen en ze motiveert tot het leveren van optimale arbeidsprestaties.  
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Wat is vitaal organiseren? 
 

Organisatieverandering kent gradaties van veranderingen: kleine, 

middelgrote en majeure. Kleine veranderingen vinden voortdurend plaats en 

vele kleine veranderingen vormen samen een grote verandering. 

Mogelijkheden om grote, moeilijk stuurbare, veranderingen te voorkomen en 

via kleine minder ingrijpende stappen tot een zelfde resultaat te komen, 

mogelijkheden om flexibeler te zijn, sneller te kunnen inspelen op 

omstandigheden en gemakkelijker tussentijds te kunnen bijsturen, 

mogelijkheden om te experimenteren en niet vooraf alles te hoeven 

vastzetten, mogelijkheden om medewerkers meer kans te geven om zich 

tijdig en op basis van eigen initiatief aan te passen aan veranderende 

omstandigheden. Dit noemen wij fasegewijs (re)organiseren of vitaal 

organiseren. 

 

Vitaal organiseren is niet bedoeld om een nieuwe manier van (re)organiseren 

te introduceren. Het is op onderdelen een beschrijving van de bestaande 

praktijk in al zijn varianten. De indeling van het (re)organisatieproces in fasen 

is in eerste instantie tot stand gebracht om de verschillende instrumenten 

van flankerend sociaal beleid voor verschillende groepen medewerkers te 

kunnen inzetten om al in een vroeg stadium boventalligheid te kunnen 

voorkomen. Onder flankerend sociaal beleid wordt verstaan het geheel van 

maatregelen wat wordt genomen om onvrijwillige werkloosheid te 

voorkomen.  

 

Iedere situatie waarin (de ontwikkeling van) een organisatie zich kan 

bevinden valt onder één van de drie fasen. De beschrijving van de 

verschillende fasen en de mogelijkheden en onmogelijkheden die daarbij 

horen zijn dus altijd van belang. Het is echter geen ‘systeem’ dat gebruikt 

kan worden als er iets in de organisatie moet veranderen. Het is een 

beschrijving van de bestaande situatie, opgeknipt in drie delen, van de 

mogelijkheden om tot aanpassing van de organisatie te komen en van de rol 

van de medezeggenschap. 
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Fase 1: regulier personeelsbeleid 

In fase 1 is een organisatie in ‘rust’. Er is geen wens om tot een 

structuurwijziging te komen. Dat wil niet zeggen dat er niets kan veranderen, 

maar wel dat veranderen op dat moment geen specifiek doel van de 

organisatie is. Deze fase kan als volgt worden getypeerd: 

De organisatie is in formatieve rust. Er kan wel sprake zijn van 

overhevelingen en het “omkatten” van formatieplaatsen binnen of tussen 

directies, sectoren of units, maar dit heeft geen personele consequenties tot 

gevolg. Individuele functiewijzigingen en gedwongen 

arbeidsplaatswijzigingen zijn in deze fase in principe niet aan de orde.  

Uitbreiding van de formatie met nieuwe functies is mogelijk. Uitbreiding met 

nieuwe functies ter vervanging van bestaande en bezette functies is in deze 

fase niet mogelijk.  

In deze fase verlopen wijzigingen niet schoksgewijs, maar geleidelijk. In fase 

1 wordt het reguliere personeelsbeleid toegepast waarin diverse 

instrumenten voor duurzame inzetbaarheid voor medewerkers beschikbaar 

zijn.  

Grenzen van fase 1 

Kernvraag in fase 1 is wat eventuele veranderingen voor consequenties 

hebben voor de rechtspositie van de zittende medewerkers. Het is moeilijk 

hierbij een harde grens aan te geven. Een overheveling tussen of binnen 

organisatieonderdelen heeft al snel een rechtspositioneel gevolg 

(bijvoorbeeld een wijziging van de aanstelling) dat tot een voor beroep 

vatbaar besluit kan leiden. Toch is dit mogelijk in fase 1. Bepalend is dat de 

overheveling niet leidt tot een ‘individuele functiewijziging’, met andere 

woorden, een wijziging van het takenpakket van de medewerker buiten de 

grenzen van zijn functie.  

Bij brede functies waarbinnen takenpakketten kunnen verschuiven treden 

minder snel individuele functiewijzigingen op. Wat wel en niet mogelijk is in 

fase 1 is dus mede afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. 
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Samenvattend is in deze fase een viertal grenzen van toepassing:   

A. Individuele functiewijziging door een organisatiewijziging is niet mogelijk;  

B. Gedwongen arbeidsplaatswijziging is in beginsel niet mogelijk;  

C. Krimp door opheffen van functies of verminderen van formatie is niet 

mogelijk. Krimp bij een bepaald onderdeel kan wel voorkomen, mits 

zowel de formatie als geheel als de onderscheiden functies in aantallen 

tenminste gelijk blijven. Uitbreiding van de formatie is vanzelfsprekend 

wel mogelijk. Het is ook mogelijk nieuwe functies te introduceren, zolang 

dit niet ten koste gaat van de omvang van bestaande functies.  

D. Introduceren van nieuwe functies is niet mogelijk als deze in de plaats 

komen van bestaande functies die nog bezet zijn. Als een werkplek 

vrijkomt is het echter altijd mogelijk deze anders in te vullen, bijvoorbeeld 

door verschuiving naar een andere bestaande functie of introductie van 

een nieuwe functie die op vergelijkbare taken gericht is.  

 

Aanpassen en vernieuwen is dus wel mogelijk. Zo kunnen kleinschalige 

wijzigingen binnen een Directie, die vallen binnen de hierboven genoemde 

grenzen, met een maximum van 10 fte, worden doorgevoerd in fase 1.   

Wat wel en niet mogelijk is zal aan de hand van de concrete omstandigheden 

per situatie beoordeeld moeten worden. Waar sprake is van vrijwillig 

bewegen van medewerkers liggen grenzen van wat binnen deze fase 

mogelijk is anders. 

In deze nota wordt verder niet meer ingegaan op fase 1.  
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Fase 2: focus op inzetbaarheid 
 

De kern van fase 2 is het zo vroeg mogelijk anticiperen op gewenste 

ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de te behalen resultaten als het 

voorkomen van de noodzaak om medewerkers uiteindelijk aan te moeten 

wijzen als boventallig. Door in een vroegtijdig stadium de grote lijnen van 

een organisatieverandering vast te stellen kunnen medewerkers met behulp 

van faciliteiten, op de gevolgen van die verandering anticiperen en daarnaar 

handelen. De kans om van werk naar werk te komen gaat daarbij boven alles.  

De feitelijke invulling van fase 2 kan naar gelang de noodzaak en de 

omstandigheden waarin een organisatie verkeert sterk verschillen.  

 

Doel fase 2  

Fase 2 is bedoeld om met fase 3 vergelijkbare resultaten te kunnen behalen, 

maar dan langs andere wegen. Ook kan fase 2 bedoeld zijn om noodzakelijke 

‘klassieke’ reorganisaties vooraf in omvang te beperken. Tevens biedt fase 2 

de kans om te kunnen experimenteren hoe veranderingen het beste 

doorgevoerd kunnen worden.   

De provincie Noord-Holland én medewerkers zijn hierbij genoodzaakt om in 

beweging te komen, met een focus op het vergroten van de inzetbaarheid. 

Deze constatering is gebaseerd op een visie op gewenste of noodzakelijke 

ontwikkeling van de organisatie, de ‘houtskoolschets’, waaruit blijkt dat er 

één of meer functies zijn waarin krimp  of een wijziging in functie-inhoud of 

– niveau zal voorkomen die zonder maatregelen leidt tot boventalligheid, dan 

wel dat er sprake zal zijn van gedwongen arbeidsplaatswijzigingen. 

Inspanningen van de provincie en de medewerkers zijn er in fase 2 op gericht 

om potentiele boventalligheid dan wel gedwongen arbeidsplaatswijzigingen 

zo veel als mogelijk te voorkomen. Hierbij kunnen functiegroepen 

aangewezen worden. Voor zowel de provincie als de medewerker geldt 

hiervoor een zware inspanningsverplichting.  
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Houtskoolschets 

Fase 2 begint met het opstellen en bespreken van de houtskoolschets. In de 

houtskoolschets wordt beschreven hoe de organisatie van een onderdeel er 

op korte of langere termijn uit moet gaan zien, een visie op de toekomst, en 

worden de “waarom en hoe te realiseren” vragen beantwoord.  

Het is niet altijd noodzakelijk om de eindsituatie al in detail vast te leggen, 

het kan ook gaan om een beweging in een bepaalde richting waarbij de 

eindsituatie onderweg verder ingevuld kan worden.  

Omdat de houtskoolschets per situatie sterk kan verschillen, is er geen lijst 

met onderwerpen en procedurele punten opgesteld waaraan de 

houtskoolschets moet voldoen. Aan de houtskoolschets worden alleen 

inhoudelijke eisen gesteld zoals welke veranderingen op korte en langere 

termijn worden voorzien. De minimale eisen worden verder beschreven in de 

handreiking vitaal organiseren: fase 2.  

 

De houtskoolschets zelf kan ook aan verandering onderhevig zijn. Als het 

(nog) niet mogelijk is de eindsituatie op alle aspecten sluitend te beschrijven 

kan de houtskoolschets als dynamisch document gedurende fase 2 

doorontwikkeld worden.  

Over de houtskoolschets wordt vooraf overleg gevoerd met de OR en om 

advies gevraagd. 

Personele gevolgen  

In de houtskoolschets wordt aangegeven waar ten gevolge van de aanpassing 

van de organisatie personele gevolgen te verwachten zijn. Personele 

gevolgen kunnen ontstaan omdat inkrimping van de formatie vereist is of 

omdat er gedwongen arbeidsplaatswijzigingen te verwachten zijn. Het is ook 

mogelijk dat er in absolute zin geen krimp noodzakelijk is (de omvang in 

formatie in oude en nieuwe situatie is gelijk), maar dat er wel een kwalitatief 

verschil ontstaat tussen de huidige bezetting en de benodigde bezetting in 

de toekomst. Als niet vooraf duidelijk is dat alle medewerkers een plaats 

zullen vinden in de nieuwe situatie zou de voorziene wijziging ondanks de 

formatieve ruimte toch kunnen leiden tot boventalligheid.  
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Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de inhoud en/of het niveau van een 

functie in belangrijke mate wijzigt. Ook in dat geval is het mogelijk voorziene 

problemen in fase 2 proactief op te lossen 

Realiseren van veranderingen  

Tijdens fase 2 is het mogelijk stappen te zetten op weg naar de in de 

houtskoolschets beschreven doelen. Er kan gekozen worden om in fase 2 

(alleen) potentiele boventalligheid vooraf op te lossen, om de gewenste 

eindsituatie vervolgens in fase 3 via een ‘klassieke’ reorganisatie te 

realiseren.  

 

Tijdelijke aanpassing organisatie  

In fase 2 is tijdelijke aanpassing van de organisatie mogelijk voor zover dit in 

lijn is met de houtskoolschets en het overleg hierover met de OR is gevoerd. 

In fase 2 kan slechts tijdelijk vooruitgelopen worden op de eindsituatie als 

beschreven in de houtskoolschets, met dien verstande dat die tijdelijkheid en 

de inzet van tijdelijke functievervulling (op interim basis) daarbij in duur zo 

veel mogelijk wordt beperkt. In fase 2 zal nadrukkelijk gecommuniceerd 

worden met medewerkers om gebruik van de faciliteiten te bevorderen en om 

op die wijze boventalligheid te voorkomen. Op de aangeboden faciliteiten en 

de daarmee samenhangende wederzijdse rechten en plichten wordt in de 

handreiking vitaal organiseren fase 2 nader ingegaan. Formalisatie is alleen 

mogelijk in fase 3. 

 

Het aanwijzen van functies 

Functies waarbinnen personele gevolgen worden verwacht kunnen worden 

benoemd als ‘aangewezen functie’. De medewerkers die tot een 

aangewezen functie behoren worden aangeduid als ‘medewerker 

aangewezen functiegroep’. Door de aanwijzing krijgen zij recht op extra 

voorzieningen. De aanwijzing van functies is altijd gebaseerd op objectieve 

en gemotiveerde criteria. Het is met nadruk niet de bedoeling om binnen een 

groep functiehouders een of meer individuele medewerkers aan te wijzen. De 

aanwijzing geldt voor de hele groep. De criteria op grond waarvan een aan te 



  

11 
Bijlage 1 bij directienota vitaal organiseren  
 

wijzen functie wordt begrensd moeten worden opgenomen in de 

houtskoolschets.  

De aanwijzing wordt altijd begrensd door het organisatiegebied waarop de 

houtskoolschets betrekking heeft. Daarbinnen is differentiatie mogelijk. Als 

een houtskoolschets ziet op een Directie waarbinnen eenzelfde functie 

voorkomt in verschillende sectoren of units is er een keuze mogelijk. De 

aanwijzing kan in dat geval beperkt blijven tot een functie binnen één sector 

of unit, een selectie van de sectoren of units of betrekking hebben op een 

functie binnen alle sectoren.  

 

Vervallen aanwijzing  

De aanwijzing van een functie komt altijd te vervallen op het moment dat 

duidelijk is dat er geen boventalligheid meer dreigt. De aanwijzing kan ook 

van te voren, in de houtskoolschets, aan een bepaalde (uiterlijke) termijn 

gebonden worden. Ook in dit geval komt de termijn overigens al voor de 

gekozen einddatum altijd te vervallen op het moment dat geen 

boventalligheid meer verwacht wordt. De aanwijzing kan ten slotte altijd door 

het bevoegd gezag opgeheven worden (bijvoorbeeld wanneer de organisatie 

overgaat naar fase 3).  

 

Zowel de aanwijzing van een functie als het vervallen dient gemeld te worden 

aan de OR.  

 

Informeren over aanwijzing  

Medewerkers die behoren tot een aangewezen functie (groep) worden 

hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Hierbij wordt aangegeven 

dat de faciliteiten behorend bij fase 2 (zie bijgaande handreiking Vitaal 

organiseren, fase 2)) van toepassing zijn. Ook wordt aangegeven dat de 

aanwijzing tijdelijk is en komt te vervallen op het moment dat duidelijk is dat 

er geen boventalligen meer behoeven te worden aangewezen. Als er sprake is 

van een vooraf vastgestelde termijn wordt dit hierbij aangegeven. Met de 

betrokken medewerkers moet goed gecommuniceerd worden over de 
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mogelijkheden voor fase 2 kandidaten. Het is ook van belang dat 

medewerkers zich realiseren dat de aanwijzing opeens, eerder dan verwacht, 

voorbij kan zijn.  

Vanuit organisatorisch oogpunt is de schriftelijke mededeling van belang 

voor het vastleggen van het recht en de daarbij behorende verplichtingen. 

Bovendien zullen ook de wederzijdse inspanningen worden vastgelegd in het 

personeelsdossier.  

 

De medewerker ontvangt opnieuw een schriftelijke mededeling op het 

moment dat de aanwijzing komt te vervallen of opgeheven wordt. Wanneer 

de termijn van de aanwijzing vooraf is bepaald en niet voortijdig komt te 

vervallen of opgeheven wordt is geen schriftelijke mededeling van de afloop 

van de termijn noodzakelijk.  
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De medewerker in fase 2   
 

Mobiliteit en loopbaan  

In fase 2 ligt de nadruk nog meer dan in fase 1 op het stimuleren van 

loopbaan en vrijwillige mobiliteit. De beschikbare voorzieningen van fase 1 

(zoals het POB) zijn uiteraard volledig beschikbaar voor de medewerker.  

Een belangrijke toevoeging in fase 2 is het in aanmerking kunnen komen 

voor de extra instrumenten, maatregelen en voorzieningen. Een aantal 

instrumenten geldt als een recht (bijvoorbeeld het voorrangsrecht bij 

vacatures). Andere instrumenten gelden als een mogelijkheid (bijvoorbeeld 

het bekostigen van een dure opleiding). 

 

Het verschil met fase 3 is dat dit geen recht is zoals dat is vastgelegd in het 

Sociaal Statuut, maar alleen in individuele gevallen kan worden aangeboden  

door het bevoegde gezag. Dit wordt vorm gegeven door mobiliteitsafspraken 

waarmee wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.  

 

De medewerker die behoort tot een aangewezen functie heeft recht op 

ondersteuning bij de invulling en uitvoering van een traject van werk naar 

werk. Met elke medewerker, die behoort tot een aangewezen functie, worden 

mobiliteitsafspraken gemaakt. Dit betekent dat voor iedere medewerker een 

mobiliteitstraject ingericht moet worden, tenzij de medewerker nadrukkelijk 

aangeeft daaraan geen behoefte te hebben. Het is overigens uitdrukkelijk 

niet de bedoeling deze afweging alleen bij de medewerker te leggen. Voor de 

organisatie ligt hier absoluut de taak om hierin mee te denken en 

medewerkers waar nodig te stimuleren om als daar reden toe is van de 

begeleiding gebruik te maken. In de inrichting en uitvoering van het traject 

speelt naast de medewerker zelf de direct leidinggevende een centrale rol. 

Tevens wordt een mobiliteitsadviseur aangesteld om de medewerker op een 

professionele wijze vanuit de kaders van de organisatie te begeleiden.   
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Voorzieningen  

Op de medewerkers die behoren tot een aangewezen functie (medewerker 

aangewezen functiegroep) kan een extra pakket van voorzieningen van 

toepassing zijn.  

Alle voorzieningen, die vooral gericht zijn op uitstroom, zijn voor deze groep 

geen recht maar een mogelijkheid. Toekenning van deze mogelijkheid is 

voorbehouden aan het bevoegd gezag. Toewijzing of afwijzing geschiedt op 

basis van een individuele afweging van onder andere de positie en 

mogelijkheden van de medewerker in de toekomstige organisatie. 

Toekenning van de voorziening aan een bepaalde medewerker in een 

aangewezen functie kan daarom geen precedent scheppende werking 

hebben voor andere medewerkers in diezelfde functie. Waar dat nodig wordt 

geacht is het mogelijk om vooraf met bepaalde medewerkers afspraken te 

maken over het toekennen van voorzieningen.  

 

Het recht op (toekenning van) voorzieningen is gekoppeld aan de 

verschillende fasen. Het voor fase 2 beschreven pakket in de handreiking 

fase 2 kan beschikbaar worden gesteld voor medewerkers die behoren tot 

een aangewezen functie. Voor de overige medewerkers binnen het bereik van 

de houtskoolschets geldt tijdens fase 2 het pakket behorend bij fase 1, 

zijnde het reguliere personeelsinstrumentarium.  

Tijdelijke oplossingen  

Wanneer het nog niet mogelijk of opportuun is om aanpassingen definitief 

door te voeren kunnen ook tijdelijke oplossingen gecreëerd worden. Hieraan 

zijn in dit kader beperkingen gesteld. 

De gedachte hierachter is dat voortdurende onduidelijkheid over de eigen 

positie van de medewerker voorkomen moet worden. In die zin moet per 

geval afgewogen worden welke duur acceptabel is. In een tijdelijke situatie 

met de intentie die op termijn te formaliseren is een langere duur acceptabel 

dan bijvoorbeeld tijdens een experiment. Als voorzien wordt dat van tijdelijke 

oplossingen of experimenten gebruik gemaakt moet worden is het 

verstandig dit al in de houtskoolschets op te nemen.  
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Afsluiten van fase 2  
 

Aan het eind van fase 2 zijn er twee mogelijkheden. De in de houtskoolschets 

voorziene boventalligheid is opgelost en de beschreven aanpassingen zijn 

gerealiseerd. In dat geval zijn (of worden) gerealiseerde veranderingen 

afgehecht, worden tijdelijke oplossingen die niet structureel zijn gemaakt 

beëindigd en gaat de organisatie terug naar fase 1.  

 

De tweede mogelijkheid is dat de in de houtskoolschets voorziene 

boventalligheid niet is opgelost en dat de aanpassingen (dus) niet of maar 

ten dele zijn gerealiseerd. In dit geval gaat de organisatie over naar fase 3 en 

wordt een ‘klassieke’ reorganisatie ingezet om de oorspronkelijke 

aanpassingen alsnog te realiseren. Daarbij is het niet per se noodzakelijk dat 

alle organisatieonderdelen die vielen binnen fase 2 ook naar fase 3 gaan. In 

veel gevallen zal het mogelijk zijn fase 3 te beperken tot die 

organisatieonderdelen waarvoor dat nog noodzakelijk is.  

 

Met de overgang naar fase 3 wordt een nieuw proces ingezet. Dat betekent 

dat keuzes opnieuw gemaakt kunnen (moeten) worden. De houtskoolschets 

en het overleg daarover met de OR en het GO werken niet door in fase 3.  
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Fase 3 reorganisatie  
 

In fase 3 worden veranderingen doorgevoerd conform de regels die gelden 

voor reorganisaties. Hierin is sprake van een zogenaamde “klassieke 

reorganisatie”. Er kan ook sprake zijn van een klassieke reorganisatie 

wanneer deze geen personele consequenties kent, maar wel een belangrijke 

organisatiewijziging.  

Voor wat betreft de personele consequenties is in fase 3 het Sociaal Statuut 

provincie Noord-Holland 2012-2015 volledig van toepassing. Het Sociaal 

Statuut bevat de juridische grondslag voor regels, instrumenten en middelen 

van flankerend sociaal beleid die in deze fase kan worden toegepast.  

Dit is noodzakelijk als het in fase 1 en fase 2 niet is gelukt om de gewenste 

aanpassing van de organisatie te realiseren. Het is ook mogelijk dat bewust 

gekozen wordt voor deze vorm van aanpassen van de organisatie. In situaties 

waarin het noodzakelijk is dat een organisatie op zo kort mogelijke termijn in 

een nieuwe vorm van start gaat en er geen mogelijkheid is dit via tijdelijke 

oplossingen te ondervangen en / of geen tijd is om problemen langs de weg 

der geleidelijkheid op te lossen kan een ‘klassieke’ reorganisatie de 

aangewezen methode zijn.  

 

Dit document gaat niet verder in op fase 3. Voor het doorvoeren van een fase 

3 reorganisatie wordt verwezen naar het genoemde Sociaal Statuut, de 

Leidraad bij organisatiewijzigingen PNH 2012 en de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


