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Hoe ziet de provinciale organisatie er 
over drie jaar uit? Als het aan het 
kabinet ligt, is Noord-Holland tegen 
die tijd opgegaan in een nieuw 
landsdeel, samen met Flevoland en 
Utrecht. Maar ook als dat niet 
gebeurt, zijn de veranderingen 
groot.

Om er een paar te noemen: er 
vertrekken in oktober zo’n 80 
collega’s naar de omgevings-
diensten. De directie SHV wordt 
omgebouwd tot Subsidies, 
Vergunningen en Toezicht (SVT). 
Ook bij B&U verandert er veel. De 

grote projecten die sinds de jaren 
negentig zijn aangepakt – denk aan 
de N201 – zijn bijna klaar. Er komen 
voorlopig geen grote klussen op het 
gebied van wegen, vaarwegen en 
groen meer bij. Daardoor kan B&U 
met minder mensen toe.
Daarnaast verdwijnen bij Beleid 
taken, de Jeugdzorg bijvoorbeeld.  
Die wordt overgenomen door de 
gemeenten. Verder legt de provincie 
zich voortaan toe op een aantal 
kerntaken.
Voor Middelen hebben al die 
veranderingen ook gevolgen. Hoe 
minder mensen er bij de andere 

directies werken, hoe minder er te 
ondersteunen valt.

Daar komt nog bij dat het college dit 
jaar heeft besloten om in de komende 
vier jaar 7 miljoen te bezuinigingen 
op apparaatskosten. Dat zijn de 
kosten die gemaakt worden om de 
werknemers van de provincie hun 
werk te laten doen: met posten als 
huisvesting, kantoorbenodigdheden, 
reiskosten en schoonmaak, maar 
vooral ook loonkosten.

Als je al die veranderingen bij elkaar 
optelt, is te voorzien dat de provincie 
er in 2016 heel anders voor staat dan 
in 2006, toen het nu geldende 
inrichtingsplan werd vastgesteld. 

Houtskoolschetsen en satéprikkers. Fase 2. Termen die de 
laatste maanden rondwaren in de organisatie. En dan zijn 
er de Agenda voor de toekomst en Vitaal organiseren, 
stukken die te maken hebben met de nabije toekomst van de 
provincie. Wat staat ons de komende jaren te wachten? Een 
nieuwe reorganisatie? Als het goed is niet. “Fase 2 is er juist 
op gericht te voorkomen dat er boventalligheid ontstaat, 
daar zit niemand op te wachten”, zegt algemeen directeur 
Gea van Craaikamp.
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‘Fase 2 is gericht op het voorkomen van boventalligheid.’



mogelijkheden. Voorbeelden daarvan 
zijn scholing, detachering binnen of 
buiten de provincie, stages en loop-
baanbegeleiding. Die zijn normaal 
ook beschikbaar, maar voor werk-
nemers in aangewezen functie-
groepen is meer mogelijk. 
Bijvoorbeeld als het gaat om 
detachering. In reguliere gevallen is 
zo’n periode altijd beperkt, omdat het 
werk tenslotte door moet gaan. 
Verder komt er een voorrangsregeling 
bij vacatures. 

Door collega’s te begeleiden naar 
ander werk, binnen of buiten de 
organisatie, wordt geprobeerd om de 
organisatie vloeiender om te vormen. 
Is na drie jaar een nieuwe 
organisatie structuur nodig, dan 
moet die nog wel formeel worden 
vastgesteld. Maar een belangrijke 
doelstelling van fase 2 is om dat dan 
te kunnen  doen zonder boventalligen 
– werknemers dus waarvoor geen 
plaats meer is in de organisatie.
Bij de directies Middelen en Beleid 
wordt op dit moment ook gewerkt aan 
een houtskoolschets. Die worden nog 
dit jaar gepresenteerd. SHV is, in 
verband met de komst van de 
omgevingsdiensten, al via de 
klassieke reorganisatiemethode 
omgevormd.

Om ervoor te zorgen dat de samen-
hang tussen al die schetsen niet 
verloren gaat, schrijft de directie een 

Agenda voor de toekomst. Daarin 
worden de hoofdlijnen uitgezet. Het 
is de ‘satéprikker’ die van de 
verschillende onderdelen een geheel 
maakt.
De algemene lijn is dat de provincie 
zich gaat toeleggen op een aantal 
kerntaken – ook Lodderstaken 
genoemd – en dat het meeste 
uitvoerende werk wordt uitbesteed. 
Wat overblijft is ‘een regieorganisatie 
met een kleine, hoogwaardige, 
flexibele kern met een beleids-
ontwikkelende en opdrachtgevende 
focus’.

De ondernemingsraad heeft zich al 
gebogen over de nota vitaal 
organiseren. Voorzitter Arjan Potter: 
“De OR is positief over de aanpak om 
via de weg der geleidelijkheid 
veranderingen door te voeren en de 
organisatie en haar medewerkers 
vitaal te houden. Dat is beter dan af 

te wachten en op een gegeven 
moment te zeggen: ‘De boel gaat 
radicaal om en dat brengt mee dat er 
mensen boventallig worden.’ Op 
grond van de houtskoolschetsen zal 
geen medewerker boventallig kunnen 
worden, ook de medewerkers in een 
aangewezen functiegroep niet. Je 
kunt je daardoor helemaal richten op 
het traject om naar een andere baan 
te gaan.”

Wel plaatst de OR een aantal 
kanttekeningen. De kansen voor 
medewerkers bij de provincie moeten 
zo groot mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
door zo min mogelijk externen in te 
huren. Daarnaast zijn de kansen op 
de arbeidsmarkt slecht, het is dus de 
vraag of het gaat lukken buiten de 
provincie werk te vinden. “Naast de 
inzet die van medewerkers in een 
aangewezen functiegroep gevraagd 
wordt, heeft de provincie de 
verplichting zich maximaal in te 
spannen om deze collega’s van werk 
naar werk te begeleiden”, zegt Arjan. 
“Het is erg belangrijk dat de 
instrumenten die de mobiliteit van 
de medewerkers moeten bevorderen 
ook een reëel uitzicht bieden op een 
andere passende baan. Daar zijn de 
door de OR gegeven adviezen in 
hoofdzaak ook op gericht en dit 
zullen we ook toetsen.”

Met dank aan Jack van den Burg en   

Conny Hems (PD).

Een nieuwe reorganisatie zou dan 
nodig kunnen zijn.

De directie – en de ondernemingsraad 
gaat daarin mee – heeft ervoor 
gekozen om dat niet af te wachten. 
Daar komt het vitaal organiseren om 
de hoek kijken. Het is een manier om 
de organisatie voortdurend aan te 
passen aan nieuwe ontwikkelingen, 
zonder daar eerst een volledige 
blauwdruk voor te maken. Je zou 
kunnen zeggen: niet het huis 
helemaal slopen en opnieuw 
opbouwen, maar af en toe een 
scheidingswand verplaatsen of een 
kamer anders inrichten.

Vitaal organiseren onderscheidt drie 
fasen op weg naar een reorganisatie. 
In fase 1 is er geen noodzaak tot 
verandering – alles loopt goed. In fase 
3 moet juist de hele organisatie op de 
schop volgens de klassieke methode.
Fase 2 zit daar dus tussenin. In die 
fase bevindt de provincie zich op dit 
moment: een overgang van de 
bestaande naar een aangepaste 
organisatie. Maar eigenlijk, beklem-
toont Gea van Craaikamp, is er altijd 
verandering. ‘Er bestaan geen banen 
en organisaties voor het leven meer. 
Dat is niet langer van deze tijd.’

Gea: “Met fase 2 wil je juist voor-
komen dat je in een klassieke 
reorganisatie abrupt met boventallige 
medewerkers komt te zitten. Dat is 

niet goed voor de medewerkers, dat is 
niet goed voor de organisatie. Die fase 
2 zorgt ervoor dat je als organisatie 
flexibeler wordt.”

Hoe gaat dat in zijn werk? Er wordt 
niet gekeken naar een bestaande 
situatie waaraan de organisatie moet 
worden aangepast – zoals bij een 
klassieke reorganisatie – maar naar 
ontwikkelingen die zich de komende 
jaren voor zullen doen en die naar 
verwachting tot aanpassing zullen 
leiden. Ziedaar de houtskoolschetsen. 
De term komt uit de schilderkunst. 
Een houtskoolschets is de eerste opzet 
die de schilder maakt op het doek, 
voordat daar de uiteindelijke 
afbeelding in verf overheen komt.
Gea: “Structuurveranderingen via het 
papier werken niet. Dus als je het heel 
simpel zegt, ga je in een hout skool-
schets door je oogharen kijken en 
bedenken: hoe had ik het ongeveer 
gedacht met mijn organisatie? Hoe 
ontwikkelt die zich? Daar ga je min of 
meer in proefdraaien en als dat werkt, 
dan leg je hem uiteindelijk vast.”
B&U heeft als eerste directie zo’n 
houtskoolschets gemaakt. In het stuk 
staat hoe de directie de komende jaren 
wil gaan werken en hoeveel 
medewerkers daarvoor nodig zijn. Het 
verschil tussen het aantal 
formatieplaatsen nu en het aantal 
formatieplaatsen in 2016 is 97 fte (full 
time equivalent, dus arbeidsuren 
uitgedrukt in volledige banen).

Per functie wordt aangegeven hoeveel 
fte er nu zijn en hoeveel dat er zullen 
zijn in 2016. In sommige gevallen 
(bijvoorbeeld bij de landmeters) vervalt 
een hele functiegroep. In de meeste 
gevallen zijn er over 3 jaar minder fte 
beschikbaar in een functiegroep. Als 
dat het geval is, worden die 
functiegroepen aan gewezen.
Wat gebeurt er als jouw functie wordt 
aangewezen? Daarover ontvang je 
een brief. B&U’ers in aangewezen 
functiegroepen hebben zo’n brief 
inmiddels ontvangen. In die brief 
kun je ook lezen wat het betekent als 
je tot een aangewezen functiegroep 
behoort en op welke manier de 
provincie je kan helpen om je ‘van 
werk naar werk’ te begeleiden. 
Belangrijk is dat het altijd gaat over 
functies en niet over personen. Zit je 
in een aangewezen functiegroep met 
vijftien collega’s, van wie er op den 
duur vier weg moeten, dan maakt het 
niet uit wie dat zijn. 

Een belangrijke rol is daarbij  
weg gelegd voor de zogeheten 
mobiliteits adviseurs. Deze mede-
werkers van Personele Dienst-
verlening kunnen je helpen om het 
gesprek met je manager voor te 
bereiden waarin je mobiliteits-
afspraken maakt. De mobiliteits-
adviseurs kunnen je vertellen welke 
instrumenten er zijn om je ‘van werk 
naar werk’ te begeleiden en uitleg 
geven over die instrumenten/

Vitaal organiseren, wat betekent dat voor jou?
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