
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen , 17 maart 2022 
Ons kenmerk 11/5.8/2022000418 
Behandeld door team Personeel & Organisatie   
Onderwerp: Stand van zaken organisatieontwikkeling   
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij leven in een sterk veranderende wereld. De maatschappelijke vraagstukken 
die elkaar in een hoog tempo opvolgen, worden steeds groter en complexer. Dat 
vraagt ook wat van ons als provinciaal overheidsorgaan en van de inzet van onze  
medewerkers. Dat betekent dat wij nieuwe antwoorden op die vragen moeten 
zoeken. Onze organisatie moet daarop worden ingericht. Ook zien wij  
een arbeidsmarkt die sterk in ontwikkeling is, waarbij ook wij constateren dat in-
vulling van vacatures nu en in de toekomst steeds lastiger wordt. Om voorgaande 
redenen vinden wij het noodzakelijk om een proces van organisatieontwikkeling 
op te starten. 
 
Dat betekent dat wij twee belangrijke trajecten in werking hebben gezet: 
 het eerste is een ontwikkeltraject van de organisatie en de medewerkers.  

In dit ontwikkeltraject ligt de nadruk op: cultuur, werken met heldere op-
drachten, doelgericht en koersvast met passende  
samenwerkingsvormen, waarbij we aanspreken, bespreken en afspreken; 

 het tweede punt is een structuurwijziging. Dat betekent dat wij met een  
compacter management en met multidisciplinaire teams de strategische 
vraagstukken adresseren, oppakken en uitvoeren. Dit moet eraan bijdragen 
dat met een integrale aanpak de organisatie is toegerust op de grote  
transities. 

 
Rond de zomer willen wij een besluit nemen over de structuurwijziging, waarbij 
wij beseffen dat de ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie en mede- 
werkers een langer traject in beslag zullen nemen. Vanzelfsprekend zullen wij 
hierover in goed overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad het  
gesprek gaan voeren. 
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Wij begrijpen dat veranderingen altijd onzekerheden met zich meebrengen. Voor 
ons staat voorop dat wij deze ontwikkelingen op een zorgvuldige wijze  
handen en voeten gaan geven, waarbij er geen sprake is van gedwongen ont- 
slagen. 
 
Het leek ons goed om u over dit proces te informeren en wij zullen u ook in de 
toekomst hierover blijven informeren.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
wa.coll. 


