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Onderwerp:
Organisatieregeling opgavegericht werken 2017
Publiekssamenvatting:
Gedeputeerde Staten hebben de Organisatieregeling Opgavegericht Werken 2017 vastgesteld.
Deze vervangt de Organisatieregeling uit 2011. Het document beschrijft de organisatiewaarden
en organisatieprincipes. Het geeft aan wat onder bepaalde begrippen wordt verstaan en op
welke wijze wordt gewerkt. In het streven naar permanente organisatieontwikkeling wordt de
regeling aangepast zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Advies:
1. Vast te stellen de Organisatieregeling Opgavegericht Werken 2017
2. In te trekken de Organisatieregeling 2011;
3. Te bepalen dat de besluiten onder 1 en 2 bekend worden gemaakt door plaatsing in het
Provinciaal Blad ;
4. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over de
Organisatieregeling Opgavegericht werken 2017;
5. Te bepalen dat met deze regeling tevens invulling wordt gegeven aan de bepaling in de
Financiële Verordening dat GS een beleidsnota bedrijfsvoering vaststellen;
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel Organisatieregeling
Opgavegericht werken 2017.
Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder voor het verwerken van enkele
tekstuele wijzigingen op verzoek van OR en voor het opnemen van een passage over de
mobiliteitsketen..
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Bijlagen:
Organisatieregeling Opgavegericht werken 2017
GS brief aan Provinciale Staten
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1 Toelichting voor het College
Zie de brief aan PS.
Dit overzicht van afspraken gemaakt in het kader van de ontwikkeling van de provinciale
organisatie (Opgavegericht werken, onderweg naar een Provincie van Waarde) is de nieuwe
Organisatieregeling opgavegericht werken 2017 en vervangt de Organisatieregeling uit 2011.
Het document beschrijft de organisatiewaarden en organisatieprincipes. Het geeft aan wat wij
onder bepaalde begrippen verstaan en op welke wijze wij willen werken. Het laat zien waarom
wij de dingen doen zoals we ze doen. In het streven naar permanente organisatieontwikkeling
wordt de regeling aangepast zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
In de Organisatieregeling opgavegericht werken 2017 worden in de paragraaf
‘Organisatiewaarden’ vijf korte statements geformuleerd nl. passie en professionaliteit, aandacht
en eigenaarschap en blijven leren. Zij zijn bedoeld als een inspiratiebron om permanent in
gesprek te blijven over de vraag: ‘Hoe werken wij?; waarom doen we dat zo?; wat zijn onze
organisatiewaarden?
Het vaststellen van de regeling door GS betekent niet dat de discussie is gesloten. We gaan uit
van een permanent voortschrijdende organisatieontwikkeling. Deze regeling zal daarom steeds
worden aangepast als leerervaring of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. We
zullen dit tenminste jaarlijks bezien.
Financieel en fiscaal kader:
Juridisch kader:
De regeling is gebaseerd op artikel 158, eerste lid, onder c, Provinciewet, en vervangt de
Organisatieregeling 2011.

2 Proces
Met het aantreden van een nieuwe provinciesecretaris in april 2015 heeft de organisatie zich
ontwikkeld richting Opgave gericht werken, onderweg naar een Provincie van Waarde.
Gedurende de periode april 2015 tot april 2017 zijn bestuurlijke en/of ambtelijke besluiten
genomen die deze ontwikkeling stimuleren. Al deze afspraken samen vormen deze
Organisatieregeling. Een van de belangrijkste uitvloeisels van de organisatieontwikkeling was de
afschaffing van de directiestructuur in 2016. Op diverse momenten is de organisatieontwikkeling
onderwerp van gesprek geweest met bestuur en medewerkers. De nieuwe regeling is op diverse
momenten besproken met medewerkers, binnen de afdelingen en met de medezeggenschap. De
OR heeft positief geadviseerd.
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3 Communicatiestrategie
De nieuwe Organisatieregeling zal gepubliceerd worden in Provinciaal Blad en op Overheid.nl en
op het Binnenplein.
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