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Inleiding
In het najaar van 2014 is een nieuw functiehuis voor de Statengriffie opgesteld. Het bestaande
functiehuis stamt uit 2003 en is door verschillende ontwikkelingen achterhaald. Hierdoor zijn de
functiebeschrijvingen niet meer bruikbaar als basis voor de aansturing en beoordeling van het
functioneren van de griffie(r). Zowel takenpakketten als functies (benamingen en omschrijvingen) en
formatie zijn in de loop van de tijd gewijzigd.
De directeur-secretaris heeft vanuit haar functie als WOR-bestuurder het voorstel voor wijziging van
het functiehuis doorgeleid naar Ondernemingsraad(OR) voor advies.
De OR heeft inmiddels schriftelijk een positief advies uitgebracht.
Ontwikkelingen
Het presidium heeft op 3 oktober 2011 het Griffieplan 2011–2015 vastgesteld. Hierin zijn de volgende
ontwikkelingen vastgelegd.
- Focus op de positionering en gewenste rollen en taken van de provincie Drenthe.
Dit heeft voor de ondersteuning door de Griffie betekent dat de aandacht sinds 2011 zowel op het
interne beheer is gericht (administratie, organisatie, logistiek) als ook (nieuw) op de betrokkenheid
bij en van de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van de Staten.
- Verbetering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten door de inzet van
eigen onderzoekers.
Op advies van de toenmalige klankbordgroep OCWZ is eind 2010 besloten een eigen
onderzoeksbureau voor de staten tot stand te brengen. Doel van de inzet van de onderzoekers
was kortgezegd de versteviging van de eigen rol van de staten (het ‘Drents parlement’) binnen het
provinciaal bestuur. Belangrijk motief hiervoor was (en is) de legitimiteit van het provinciaal
bestuur - dat niet langer vanzelfsprekend is.
- Investeren in de kwaliteit van het besluitvormingsproces.
In juni 2011 heeft de statenwerkgroep ‘Herijking vergaderstructuur PS’ een advies uitgebracht met
aanbevelingen over de structuur. De organisatie van Statenontmoetingen was hiervan onderdeel.
Doel van deze ontmoetingen is vooral verbreding van de informatievoorziening aan de staten.
Verder is de ontwikkeling van de Strategische Agenda in gang gezet, als instrument voor meer
eigen/maatschappelijke profilering van het Drents parlement.
- Vergroting van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de staten.
Met het oog op de legitimiteit van het provinciaal bestuur is de afgelopen jaren niet alleen ingezet
op de kwaliteit van het besluitvormingsproces maar ook op de toegankelijkheid en zichtbaarheid
daarvan. Externe communicatie (via bijvoorbeeld actieve persinformatie, inzet sociale media,
nieuwe website) is hiermee structurele activiteit van de griffie geworden.
Daarnaast is bij de ontwikkeling van de griffie de structureel te hoge werkdruk van statengriffier en
senior statenadviseur opgelost (door herverdeling van werkzaamheden en aanpassing van de
formatie) en is de onderlinge vervanging binnen de griffie in de volle breedte gewaarborgd (door meer
samenhang tussen functies tot stand te brengen).
Nieuw functiehuis
Na de (positieve) externe evaluatie van de onderzoeksfunctie, door de staten vastgesteld op 2 juli
2014, kon worden gestart met het opstellen van nieuwe taakbeschrijvingen voor de gehele griffie. Met
inbreng van de P&O-adviseur en de externe waarderingsdeskundige van “Meurs HRM” is een
onderling samenhangend en duurzaam geheel van functies tot stand gekomen. Hierbij is als
inspiratiebron gebruik gemaakt van het voor de Statengriffies landelijk opgestelde functiehuis,
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vanwege de grote mate van herkenning van de beschrijvingen. Deze gaan uit van de specifieke
bestuurlijke context van een Statengriffie. De nieuwe functiebeschrijvingen zijn na beschrijving
extern/onafhankelijk gewaardeerd met behulp van het functiewaarderingssysteem Fuwaprov. Dit
wordt binnen alle provincies en ook in Drenthe gebruikt, waardoor een objectieve en brede vergelijking
mogelijk was/is.
In de onderstaande tabel is de opbouw van en samenhang van verantwoordelijkheden en taken
binnen het nieuwe functiehuis van de Statengriffie Drenthe opgenomen.
De financiële gevolgen van de actualisering van het functiehuis en de daarbij behorende inpassingen
passen binnen het beschikbare loonkostenbudget van de Statengriffie.
Functie / werksoort

Strategiebepaling

Procesregie

Implementatiestrategie

Uitvoering

democratisch proces
e/o strategische
agenda e/o
communicatiebeleid

leiding; afstemming;
coördinatie

democratisch proces;
strategische agenda;
informatie- en
beoordelingspositie;
communicatiebeleid

organisatorische,
secretariële en/of
beheersmatige
ondersteuning

Statengriffier
Plv. Statengriffier /
Senior statenadviseur
Senior statenadviseur
Statenonderzoeker
Communicatiemedewerker
Griffiemedewerker (a)
Griffiemedewerker (b1)
Griffiemedewerker (b2)

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is in 2010 – 2011 nadrukkelijk betrokken bij de plaatsing van de onderzoekers
bij de Statengriffie. De medewerkers van het toenmalige bureau waren voorheen in dienst van het
College van GS en werkzaam bij de ambtelijke organisatie. Ook nu is de OR om advies gevraagd. Op
3 september is het voorstel door hen besproken. De OR adviseert positief over het voorliggende
voorstel en heeft dit zoals gezegd inmiddels schriftelijk bevestigd.
Werkgeverscommissie
De medewerkers van de Statengriffie zijn in dienst van PS. Formeel is conform het Reglement van
Orde, het presidium verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier. Deze verantwoordelijkheid is
altijd praktisch ingevuld door de voorzitter en (wisselend) de vicevoorzitter van de Provinciale Staten.
Sinds 2010 is jaarlijks een beoordelingsgesprek gevoerd. Nu tien fracties deel uitmaken van de staten
ligt het voor de hand hiervoor een nadere formele regeling te treffen.
Mede met inachtneming van het advies hierover van de oud-fractievoorzitters (2011 – 2015) en in
samenspraak met het presidium zullen de staten ten behoeve van de vergadering van 16 december
a.s. een concreet voorstel ontvangen voor de instelling van een werkgeverscommissie vanuit de
staten.
In samenhang met de instelling van de werkgeverscommissie kan, nu met dit voorstel het actuele
functiehuis wordt vastgesteld.
Tevens zal de Verordening op de Statengriffie (2003) en het Besluit Mandaat en machtiging
Provinciale Staten als gevolg van het instellen van een werkgeverscommissie worden aangepast.
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Advies
Het functiehuis van de Statengriffie vaststellen.

Beoogd effect
Gebruik kunnen maken van actuele functiebeschrijvingen ten behoeve van de functionerings- en
beoordelingsgesprekken van alle medewerkers van de Statengriffie.

Argumenten
-

De aansturing van de Statengriffie vindt bij voorkeur plaats aan de hand van actuele
functiebeschrijvingen. Hierdoor is de verdeling van verantwoordelijkheden en taken binnen de
griffie helder. Dit komt ten goede aan de zorgvuldigheid van de reguliere gesprekscyclus binnen
de griffie: de medewerkers en de griffier weten wat er van hen wordt verwacht.

-

De medewerkers en de griffier herkennen de in de functiebeschrijvingen opgenomen positionering
van de Statengriffie in de Drentse provinciale omgeving, het eigen takenpakket
(‘resultaatgebieden’) en de bijbehorende speelruimte en kennis en vaardigheden.

-

Het geheel van functiebeschrijvingen is het resultaat van een stapsgewijs en zorgvuldig proces.
Zowel de medewerkers als de commissaris van de Koning, als vertegenwoordiger van Provinciale
Staten, waren hierbij rechtstreeks betrokken.

-

De Ondernemingsraad was en is betrokken bij de ontwikkeling van de griffie en in het bijzonder de
plaatsing van de onderzoekers en is positief over het voorliggende voorstel.

-

De functiebeschrijvingen zijn geactualiseerd waarna een externe en onafhankelijke waardering
hiervan heeft plaatsgevonden door “Meurs HRM”, de vaste provinciale adviseur op dit terrein.

Uitvoering
Na de externe evaluatie van de onderzoeksfunctie zijn deze maar ook de andere functies binnen de
griffie (opnieuw) beschreven. Na besluitvorming zullen waar nodig met terugwerkende kracht tot
1 januari 2015 de financiële gevolgen voor individuele medewerkers worden verwerkt.
Na vaststelling van het functiehuis zullen de functieprofielen worden opgenomen in het functieboek
van de provincie Drenthe ter vervanging van de oude profielen.
Financiën
De ontwikkeling van het functiehuis van de griffie (aanpassing takenpakketten, functies en formatie)
heeft plaatsgevonden binnen de bestaande loonsom. Dit voorstel heeft daarmee geen budgettaire
gevolgen.
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Ter inzage in de kamer C0.39
1.
2.
3.
4.
5.

De functiewaardering van de Statengriffie van Meurs HRM van 23 januari 2015
De negen nieuwe functieprofielen van de Statengriffie
Overzicht formatie oude (ijkdatum 1 september 2011) en nieuwe Statengriffie
De adviesaanvraag Ondernemingsraad over functiehuis griffie van 5 augustus 2015
Advies Ondernemingsraad (vergadering d.d. 3 september 2015)

Genoemde bijlagen liggen van 3 tot 11 november a.s. ter inzage bij de Statengriffie.

Assen, 28 oktober 2015
Kenmerk: 44/SG/201502639

Provinciale Staten van Drenthe,
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Provinciale Staten van Drenthe van 28 oktober, kenmerk 44/SG/201502639;

BESLUITEN:

Het functiehuis van de Statengriffie vast te stellen.

Assen, 11 november 2015

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

