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Inleiding 

In het werk aan het werk! Dat is waar ik voor sta. Een gedreven en solide 
organisatie die de ambities van ons bestuur waarmaakt. En die dat steeds 
beter doet, door in te zetten op de kwaliteit van de organisatie en van de 
medewerkers. Dus ook van jou! 

Drie jaar geleden introduceerde ik het concept 
van de adaptieve netwerkorganisatie, een organi
satie die in dienst van het bestuur snel reageert 
op maatschappelijke vraagstukken en deze samen 
met andere organisaties, ondernemers en inwoners 
aanpakt. We werken in een omgeving die snel en 
continu verandert en onze meerwaarde is niet 
langer vanzelfsprekend. Die moeten we steeds weer 
bewijzen. 

Als je buiten in wisselende netwerken aan de slag 
gaat, moet je dat ook binnen doen. Daarom is de 
sectorale afdelingsstructuur opgeheven en staan 
teams en medewerkers aan de lat om in  wisselende 
samenstellingen vraagstukken aan te pakken. Teams 
leveren in de adaptieve netwerk organisatie kennis, 
kunde en capaciteit en zorgen voor een doel matige 
levering van hun resultaten en ondersteuning. 
De belangrijkste teamoverstijgende opgaven 
worden  programmatisch, projectmatig of proces
matig aangepakt. Het concernmanagementteam 
(CMT) zorgt als ambtelijk opdrachtgever voor de 
condities om dat waar te maken.

We hebben de afgelopen drie jaar veel stappen 
gezet. Gedreven en met veel inzet werken we aan 
maatschappelijke opgaven. Samen met partners 
zijn mooie resultaten neergezet in Drenthe. We 
hebben onze dienstverlening op een hoger plan 
gebracht. Onze planning en control is gekanteld van 
taak gericht naar opgavegericht en sluit nu beter 
aan op hoe we willen werken. De kwaliteit van de 
integrale advisering aan het college is sterk verbeterd.  

In onze organisatie is veel gebeurd. We hebben 
interne structuurwijzigingen doorgevoerd. 
Medewerkers zijn overgegaan naar de Regionale 
Uitvoeringsdienst, we hebben medewerkers van 
wat nu heet Prolander tijdelijk opgenomen in onze 
organisatie. Beide organisaties werken inmiddels 
zelfstandig bij ons ‘in huis’. En ondertussen werken 
we gestaag toe naar de taakstelling op de loonkosten. 

Intensieve gesprekken tussen managers, teamleiders 
en medewerkers leverden een schat aan  informatie 
op over hoe onze organisatie werkt en wat beter 
kan. En daar gaan we mee aan de slag. Mijn 
toekomstbeeld is helder: verder doorgroeien naar 
een organisatie die op een gedreven en flexibele 
wijze integraal, professioneel, dienstbaar en resul-
taatgericht werkt, samen met haar omgeving. Dat 
zijn de lijnen waarlangs ik, jij en wij de adaptieve 
netwerkorganisatie verder kunnen ontwikkelen. 

De komende jaren gaan we voor kwaliteits
verbetering: het verbeteren van processen, integraal 
werken, een passende ondersteuning, met de juiste 
mensen op de juiste plek. 
Samen gaan we voor kwaliteit! 

Annet van Schreven
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Highlights

• Een solide partner voor 
bestuur, Staten, partners 
en inwoners

• Kwaliteitsverbetering staat 
centraal  

• Coalitieakkoord uitge
voerd door een vitale 
organisatie

Dienstbaar aan Drenthe!

Onze missie is de ambities van het Drentse bestuur waar 
te maken, zo goed mogelijk, gefocust op de bestuurlijke 
speerpunten, én zo doelmatig mogelijk. Met een moderne 
bedrijfsvoering en een excellente dienstverlening. De 
provincie is daarbij een solide partner die de zaken 
beheersmatig op orde heeft maar vooral ook onderne
mend, snel en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen 
en veranderende behoeftes van bestuur, partners en 
inwoners.

Gaan voor kwaliteit

Wat we de komende jaren willen bereiken is een hogere kwaliteit 
van de organisatie. Kwaliteit die zich laat zien in de resultaten, in de 
dienstverlening, in het adaptief vermogen van de organisatie en in 
haar netwerkvaardigheden. De interactie met ‘buiten’ is een belang
rijk speerpunt. Concreet betekent dit dat je in staat bent contacten 
te leggen, binnen en buiten de provinciegrens. Je kent jouw netwerk, 
weet wat er speelt en weet daardoor actief doelen te bereiken. 

Missie en visie
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College van Gedeputeerde Staten: “Onze ambities willen en kunnen wij niet 
alleen realiseren. Daar hebben wij ook onze ambtelijke organisatie bij nodig. In het 
verlengde van de stijl die we willen hanteren, vragen we daarom om een gedreven 
organisatie die dienstbaar is aan Drenthe en haar bestuur. Met een open blik naar 
buiten en met focus op resultaat en kwaliteit. Houding en gedrag moeten daarop 
aansluiten.”

Dat vraagt inzet op de organisatie als geheel en op de mede werkers. 
Door soepele en klantgerichte werkprocessen, een passende 
overhead, een goede sturing en met de inzet van moderne ICT. 
Met strategische personeelsplanning (SPP) zorgen we ervoor dat je 
als medewerker op de juiste plek zit en over de juiste opleiding en 
competenties beschikt. Flexibiliteit in inzet is nodig. Zo spelen we in 
op de snelle veranderingen in ons werk.

En wat hebben we dan in 2019 bereikt? Het coalitieakkoord is naar 
tevredenheid uitgevoerd en de organisatie is vitaal: ‘klaar’ voor een 
volgende bestuursperiode.
  

Annet van 
Schreven: “Het 
barst van de 
energie in de 
organisatie en we 
hebben gemoti-
veerde, loyale 
medewerkers. 
Daar moeten we 
het halen, samen 
aan de slag.” 
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Meer samen nóg sterker

Dit is het motto dat zowel ons college als het CMT 
hanteert als leidend principe in de samenwerking 
tussen het bestuur, de organisatie en met partners. 
Maatschappelijke opgaven staan centraal, opdrachten en 
kaders zijn helder geformuleerd en medewerkers krijgen 
daarbinnen veel ruimte in de uitvoering.   

GS stuurt in een collegiale setting. Dat doet het CMT ook. Vanuit de 
overtuiging dat samen beslissen, beter beslissen is. Bij het werken aan 
een opgave is duidelijkheid nodig over de rol van de provincie en de 
partners met wie je de klus wilt klaren. Daarbij hoort ook de inter
actie met onze Staten.

Op alle niveaus in de organisatie werken we op basis van een 
opdracht. Zowel met opdrachtgevers als partners maken we 
afspraken. De professionaliteit van de medewerker staat in de 
uitvoering centraal, hij of zij krijgt ruimte en vertrouwen en infor
meert opdrachtgevers en anderen over de voortgang. Geïnformeerd 
vertrouwen is de basis van onze relaties. 

Wij tonen op alle niveaus voorbeeldgedrag, passend bij ieders rol. 
We  spreken elkaar aan, waarbij wij op integere wijze met elkaar 
en met informatie omgaan. Bij een open cultuur hoort dat fouten 
bespreekbaar zijn. En we gebruiken ons gezonde verstand.

 

De vijf kernwaarden 

• Dienstbaar aan Drenthe 
• Samenwerken: van buiten 

naar binnen, en weer naar 
buiten

• Kwaliteit voorop
• Gericht zijn op resultaat
• Integraal denken en 

werken

Leidende principes in onze organisatie
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Kernwaarde Dienstbaar aan Drenthe
“Beloftes waarmaken, betrouwbaar en helder zijn. Dat zijn sleutelwoorden.  
Ik ga proactief en flexibel op zoek naar oplossingen voor de vraag van mijn klant. 
Met kennis van de rol die de provincie vervult, staatsrechtelijk en op basis van 
politieke invulling. Zo ben ik in staat om helderheid te geven over kaders en 
 verwachtingen. Wat doen we wel, wat doen we niet. Dienstbaar is niet hetzelfde als 
gedienstig. Sterker nog: kritische advisering is voorwaarde om goed ambtenaar te 
zijn en wordt op prijs gesteld.”

Vijf kernwaarden in jouw werk

Leidende principes en kernwaarden. Dat klinkt mooi, maar wat 
betekent dit nu voor jou als medewerker? Vanuit de opdrachten 
van het bestuur, onze wettelijke verplichtingen en de aanvragen van 
inwoners staan een excellente dienstverlening en uitvoering voorop. 
Je verstaat naast de inhoud van jouw vak ook het vak van ambtenaar. 

Vijf kernwaarden staan daarbij centraal: dienstbaar, samenwerken 
(van naar buiten naar binnen en andersom), kwaliteit voorop, gericht 
zijn op resultaat en integraal werken en denken. 
 
In de geest van deze begrippen geven we invulling aan het werken 
binnen een netwerkorganisatie. Hoe? Dat verschilt per team en per 
medewerker. We geven het betekenis door erover met elkaar in gesprek 
te zijn, successen te delen en drempels te (h)erkennen en te slechten. 
Neem hierin de ruimte en wees nieuwsgierig. Van vergunningverlener 
tot kantonnier en van beleidsmedewerker tot klantadviseur.
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De speerpunten van organisatie
ontwikkeling

Highlights

• Procesverbetering
• Procesmatig,  

programmatisch en 
projectmatig werken (3P)

• Tevreden klanten
• Strategische personeels

planning

In het werk aan het werk: procesverbetering

Vanuit een systemische aanpak gaan we samen het werk in om te 
werken aan kwaliteitsverbetering. Daarbij komen vragen aan de 
orde als: hebben we de juiste interne en externe klanten voor ogen, 
voegen wij waarde toe voor onze klanten, is er sprake van verspil
ling, werken wij aan de juiste opgaven, stel ik me als medewerker op 
de juiste manier op en hebben we de juiste deskundigheid in huis? 
Verbeterpunten blijven niet liggen op de tekentafel, ze worden direct 
ingevoerd. We doen dit gefaseerd per proces of opgave. Deze aanpak 
van procesverbetering is hét kernbestanddeel van onze organisatie
ontwikkeling.

In 2015 hebben we een team 3P geformeerd. Hierin zijn onder meer 
procesregisseurs, programmamanagers en projectleiders onder
gebracht. Het team zal professionele opdrachtnemers leveren voor 
prioritaire opgaves in het collegeprogramma. Door het ontwikkelen 
van een methodisch instrumentarium, coaching en opleiding levert 
3P een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het werken 
vanuit opgaven.

Dienstverlening: bereikbaar en correct

Al enkele jaren is de provincie bezig met diensten te verlenen op 
basis van ons kwaliteitshandvest. Met het gevolg: een goede klant
tevredenheid (een ruime 7). De oprichting van een klantcontact
centrum (KCC) was een belangrijk wapenfeit. Via het KCC en 
de website bieden we steeds meer informatie aan en standaard 
producten en diensten. Een goede telefonische bereikbaarheid is een 
belangrijk ontwikkelpunt. 
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Kernwaarde Samenwerken: van buiten naar binnen, en weer naar buiten
“Ik werk in en met mijn omgeving, ook buiten Drenthe. Door niet altijd de 
gebaande paden te bewandelen en dezelfde partners te benaderen, vind ik nieuwe 
en soms verrassende samenwerkingspartners. Ik schets hen duidelijkheid over de 
mogelijkheden en scope van de provincie Drenthe. En ik zorg dat mijn collega’s op 
de hoogte zijn van mijn activiteiten en stimuleer hen mijn netwerken te benutten.”

De juiste medewerker op de juiste plek: strategische 
personeelsplanning

Om aan opgaven te werken is het van belang dat je flexibel inzetbaar 
bent: mens volgt werk. We gebruiken strategische personeelsplan
ning (SPP) om beter zicht te krijgen op de toekomstige behoefte aan 
personeel en om te zien of die aantallen en kwaliteiten al aanwezig 
zijn. Ook wordt in kaart gebracht waar je inzetbaar bent, bijvoor
beeld in programma’s en projecten. Iedereen investeert in competen
ties als aanpassend vermogen, netwerkvaardigheid en zakelijkheid 
en wordt hierin getraind. Zo kunnen we ons ontwikkelen in de 
gewenste richting. En is duidelijk welk type medewerker we moeten 
aantrekken. Zowel medewerkers die zich volop kunnen ontwik
kelen als medewerkers die, door enige oorzaak, moeite hebben om te 
presteren krijgen de benodigde aandacht. 
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De speerpunten van organisatie
ontwikkeling

Highlights

• Vitaliteit, talenten en 
vaardigheden

• Goede ondersteuning en 
uitvoering zijn onmisbaar

• Moderne ICT

Goed werkgeverschap: aandacht voor duurzame 
 inzetbaarheid 

Medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal! Als goed werkgever 
hebben we aandacht voor duurzaam inzetbare medewerkers. Deze 
medewerkers zijn fit en vaardig voor hun huidige én toekomstige 
werk. We blijven investeren in je vitaliteit en je talenten, vaardig
heden en kennis. We steunen ook de mensen voor wie de toekomst 
buiten de provincie ligt. 
 
In een omgeving waarin veel verandert is het ook belangrijk oog te 
hebben voor weerbaarheid van de medewerkers. Niet iedereen is in 
staat om zich aan te passen aan veranderingen in het werk, nieuwe 
werkwijzen of andere (team)samenstellingen. 

Hoe diverser de opbouw van het personeelsbestand is, des te beter 
we in staat zijn om kwaliteit te leveren. We hebben een maatschap
pelijke voorbeeldrol en werven actief arbeidsgehandicapten, geven 
kansen aan trainees en bieden leerwerkplaatsen aan. 

Partner in dienstverlening: nieuwe facilitaire concepten

Nadat het shared serviceconcept geen doorgang vond is besloten 
de facilitaire teams te herorganiseren rond de diverse facilitaire 
processen. Deze processen worden geanalyseerd en aangepast. 
Partnership, kwaliteitsverbetering, kostenbeheersing en het snel 
reageren op nieuwe (technische) mogelijkheden staan hierbij voorop. 
Goede ondersteuning en uitvoering zijn onmisbaar.
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Kernwaarde Kwaliteit voorop
“Ik werk professioneel, loyaal en betrouwbaar vanuit een opdracht. Door heldere 
afspraken met mijn opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden en kwaliteitsstan-
daarden duidelijk, voor mij en de degene die de opdracht geeft. Daardoor weet ik 
de grenzen van mijn verantwoordelijkheid en vraag ik tussentijds commitment 
wanneer dat nodig is. En er is ruimte om kennis en kunde te ontwikkelen. Ontsporen 
mag niet, maar leren moet en fouten maken mag! Ik werk continu aan mijn eigen 
kennis, talent en competenties.”

Inzet van moderne ICT: veilig en ondersteunend aan 
processen

Onze ICTinfrastructuur en telefonie is recent beduidend gemoder
niseerd. Hier treedt nu een periode van stabilisatie aan. Op het 
terrein van informatiebeveiliging moeten we strengere maatregelen 
treffen. Nieuwe wetgeving, het delen van informatie in netwerken en 
een toename van bedreigingen zijn daar de oorzaak van.  
 
De afgelopen jaren hebben we een stevig fundament gelegd voor 
een digitale planning en control. Inmiddels hebben we een digitale 
op beleidsopgaven ingerichte begroting, een digitaal jaarverslag en 
het management werkt met digitale dashboards, die stap voor stap 
worden uitgebreid. Een volgende fase is het digitaal presenteren 
van de stand van zaken (een bestuursmonitor als aanvulling op 
bestuursrapportages). Ook zal de rapportage over de prestaties van 
verbonden partijen op en meer digitale wijze plaatsvinden.

In de komende jaren zal de ICT zich erg gaan richten op de digitali
sering van werkprocessen en archivering. Door ontwikkelingen als 
de Omgevingswet worden we min of meer verplicht volgens nieuwe 
ICT concepten (als zaakgerichte systemen) te werken. Deze aanpak 
zal de komende jaren speerpunt worden in de ICTaanpak.
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Ontwikkelingen in personele omvang  
en samenstelling

Highlights

• Taakstelling op 
loonkosten gehaald

• Doorontwikkeling voor 
kwaliteitsverbetering en 
efficiencywinst

• Verhouding vast en 
 tijdelijk

De eerste taakstelling op de loonkosten is gehaald

In de begroting 2013 is een meerjarig perspectief geschetst rond de 
ontwikkeling van de loonkosten en de ontwikkeling van de formatie. 
De taakstelling op de loonkosten is in 2016 gehaald. Deze gaat 
in 2017 uit van een omvang van de organisatie met 426 voltijders 
(werkweek van 36 uur). In 2013 waren dat nog 478 voltijders, 
34 voltijders zijn overgegaan naar de Regionale Uitvoeringsdienst. 
De incidentele inhuur is sinds 2013 door Provinciale Staten 
 gemaximeerd op 5,6 miljoen euro en wordt niet geïndexeerd.  

Een extra taakstelling tot 2021 

In de begroting 2016 is om geld vrij te maken voor de speerpunten 
van het college een oplopende extra bezuiniging (tot 2 miljoen) 
 structureel ingeboekt. Twee miljoen is ongeveer 26 voltijders. 
Het betreft ongeveer 30 medewerkers. De onderbouwing is dat de 
doorontwikkeling van de organisatie (in werkwijzen, systemen, ICT 
en talentontwikkeling) naast kwaliteitsverbetering ook efficiency
winst oplevert. Er worden in de collegeperiode jaarlijks extra 
middelen (250.000 euro) aan de organisatie verstrekt om de aanvul
lende acties rond organisatieontwikkeling te financieren. 

12



Kernwaarde Gericht zijn op resultaat
“Opgavegericht, oplossingsgericht en prioriteiten stellen. Ik ben in staat ambities om 
te zetten in doelen en concrete resultaten. Ik heb focus, maak binnen mijn grenzen 
keuzes en houd me aan de termijn zoals we vooraf hebben afgesproken. Over de 
opdrachten die ik uitvoer, neem ik de professionele verantwoordelijkheid. Binnen de 
ruimte die ik heb en anders schaal ik op.”

College: omvang van de ambtelijke organisatie in 2021 
naar 400 voltijders (350 vast en 50 tijdelijk)

Om risico’s te beperken en flexibiliteit te bevorderen hebben 50 
voltijders een tijdelijke aanstelling. Dit is een halvering ten opzichte 
van eerdere afspraken (90100 tijdelijk). Nieuwe wetgeving maar ook 
de zorg voor continuïteit zijn de argumenten voor deze aanpassing. In 
de periode 20172021 gaan we stapsgewijs de taakstelling realiseren. 
Ondersteuning die we geven aan derde partijen als Prolander en de 
Regionale Uitvoeringsdienst verstrekken we op basis van dienstverle
ningsovereenkomsten. De inkomsten daarvan zetten we in voor extra 
banen bovenop de afgesproken omvang van de organisatie, binnen de 
duur van de overeenkomsten.
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Ontwikkelingen in personele omvang  
en samenstelling

Highlights

• Gezonde generatiebalans
• Ondersteuning op maat
• Match tussen medewerker 

en functie

Meer Groen voor Grijs  

De organisatie vergrijst snel, ondanks dat het Groen voor Grijs 
programma succesvol is. Via het tijdelijk beschikbaar gestelde 
budget zijn diverse meestergezel constructies opgezet. Bij de sterk 
vergrijzende teams wegen en vaarwegen zijn ook nog enkele van 
deze constructies uit projectbudget gefinancierd. Door de rem op 
vacatures en de door de pensioenwet ingegeven latere uitstroom 
slagen we er helaas niet in om jong talent na hun traineeship te 
binden. Tijdens de collegeperiode wordt jaarlijks 750.000 euro 
extra ingezet voor het programma Groen voor Grijs (meer inzet op 
meestergezel constructies). Om een gezondere generatiebalans in 
de organisatie te bevorderen wordt een beroep gedaan op eenmalige 
middelen van 3 miljoen om de uitstroom te bevorderen door een 
eenmalige regeling voor vrijwillige (vervroegde) uittreding.

Overhead: terugbrengen via onderzoek en aanpak

We slagen er nog net niet in de omvang van de overhead op het 
gewenste niveau te krijgen. Management, staf en ondersteuning 
maken nu voor 36% deel uit van de omvang van de organisatie. Het 
is overigens nog onvoldoende duidelijk wat de invloed op dit percen
tage is van de ondersteuning die we bieden aan derden. Als gevolg 
van de verdergaande digitalisering en de procesverbeteringen in de 
staf en ondersteunende functies hebben we de ambitie de overhead 
in 2021 terug te brengen. Ten gunste van de primaire taken en de 
formatietaakstelling. Voordat we dat gaan doen willen we eerst een 
gedegen onderzoek uitvoeren.     
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Kernwaarde Integraal denken en werken
“In hokjes denk ik niet en mijn kennis en kunde zijn op verschillende plaatsen 
inzetbaar. Ik sta voor deze provincie. Ik benader de opgave vanuit de gehele context 
en ben onderdeel van een groter geheel. Ik werk daarbij samen met anderen in de 
organisatie. De opgave bepaalt wie ik moet informeren of betrekken, wanneer en 
in welke mate. Zijn we er samen uit, dan gaan we aan de slag, zonder oeverloos te 
overleggen. Doen!” 

Knelpunten in functies oplossen

Via SPP zorgen we in de toekomst voor een betere match tussen 
medewerkers en functies. Op dit moment is een aantal functies in 
de organisatie niet goed ingevuld. Sommige medewerkers kunnen 
de functie niet op de juiste wijze uitvoeren en anderen ervaren een 
te hoge werkdruk en kunnen uitvallen. Deze situaties lossen we op 
door met de medewerkers in gesprek te gaan over aanpassing van 
het werk, interne mobiliteit of een zorgvuldig begeleide uitstroom. 
Hiervoor zijn financiële middelen beschikbaar. 

Verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand

Formatie (in voltijders) 2009 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Streefformatie Directiebrief 530 478 436 431 426 420 414 407 400

Formatie voor DVO (Prolander) 7 7 7 7 pm pm

Totaal (voltijders) 530 478 436 438 433 427 421 407 400

Waarvan met flexcontract (fte) 32 50

Verwachte uitstroom (voltijders) 2009 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uitstroom pensioen 9 10 14 16 11 10

Andere uitstroom (schatting) 5 5 5 5 5 5
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Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
Fotografie o.a. van Martine Hoving en Marcel J. de Jong

CMT16061304
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