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‘Wat doet de provincie?’

Even
voorstellen
De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, v eelzijdige
provincie met 3,6 miljoen inwoners op een gebied van bijna
3.000 km . Daarmee is het de dichtstbevolkte p
 rovincie van
2

Nederland. Hier wordt bijna een kwart van ons nationale
inkomen verdiend.

4

Zo zouden we deze tekst kunnen beginnen.

stukje Nederland, het is ook een stukje

Maar dat doen we niet. Feiten en cijfers, die

overheid. Met een hele organisatie daarachter.

spreken voor zich en zijn vaak al bekend.

Maar wie zijn wij nou eigenlijk?

En anders weet Google ze wel te vinden. Wat

Wat doen we en hoe werkt zo’n provincie?

we wél willen is jou laten kennismaken met

En, nog belangrijker, waar werken we aan?

ons: de provincie Zuid-Holland als organisatie.

Het antwoord op die vragen vind je groten-

Want de provincie is namelijk niet alleen een

deels terug in dit boekje.
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Aangenaam
kennis te maken

Trots!

Voor nu én later

Handen uit de mouwen. Dat is waar wij als provin-

Zuid-Holland is een unieke provincie waar wij heel

Met diezelfde trotse blik kijken we ook naar de

cie Zuid-Holland voor staan. Als we onszelf in één

trots op zijn. Trots op de economische kracht, de

toekomst: Zuid-Holland als een krachtige provincie,

woord zouden moeten omschrijven, dan zouden we

diversiteit aan mensen, het afwisselende landschap,

waar het goed wonen en werken is voor iedereen.

onszelf voorstellen als aanpakker. Want ja, papieren

mooie natuur en het prachtige erfgoed. Wat ons

Nu én later. Daar zetten wij ons voor in. Hoe we

plannen zijn nu eenmaal nodig, maar bij ons staat

betreft is het de mooiste provincie van Nederland!

dit doen is vooral afhankelijk van wat er nodig is.

vooral het resultaat voorop. Elke keer weer. Elke

We hebben een prachtige, veelzijdige en daarmee

Dat kan namelijk nog wel eens verschillen. Daarom

dag beter. Ons werkveld is heel divers, van het

aantrekkelijke provincie. Dat zo houden en waar

luisteren we goed naar onze omgeving en kiezen

organiseren van openbaar vervoer tot aan het

het kan verbeteren, dat is wat we doen. Samen met

de rol die past bij het werk dat gedaan moet

inrichten van natuurgebieden. En nog zoveel meer.

onze omgeving. Samen met jou.

worden. We doen wat nodig is: met uitgestoken

Verderop in dit boekje vertellen we hier uitgebreid

Zodat Zuid-Holland elke dag beter wordt.

hand waar het kan en richtinggevend waar het

over.

Voor iedereen.

moet.

We werken met trots aan maatschappelijke
vraagstukken van morgen. En zien volop kansen,
juist in Zuid-Holland, omdat hier ontzettend veel
samenkomt. Samen met andere overheden,
ondernemers of onderzoekers durven wij het aan
om die kansen op een vernieuwende manier te
verzilveren. We staan open voor hun ideeën en
denken mee om die mogelijk te maken. Doen mee
als partner, of geven juist ruimte en laten het los.
Want eerlijk is eerlijk… soms kunnen anderen iets
nu eenmaal beter. En als het nodig is hakken we
knopen door of grijpen we in.
Zo steken we onze handen uit de mouwen voor
het beste resultaat.
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Zo werkt de provincie.

Hoe werkt
de provincie?
Overheid = ingewikkeld, zo horen we vaak. En daarom
leggen we eerst graag aan je uit hoe het hier in huis precies
werkt. Wáár we dan precies aan werken, dat lees je verderop
in dit boekje.
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Ons bestuur

College van
Gedeputeerde Staten

De provincie houdt zich bezig met dingen die te
groot zijn voor de gemeente en te klein zijn voor

PS kiezen ook de leden van het dagelijks bestuur,

het Rijk. We zitten letterlijk tussen het Rijk en de

ook wel het college van Gedeputeerde Staten (GS)

52 Zuid-Hollandse gemeenten in. Vandaar dat er ook

genoemd. De leden van GS, de gedeputeerden,

wel eens gesproken wordt over ‘middenbestuur’.

voeren uit wat die andere 55 mensen allemaal

Want, net als bij de gemeente en het Rijk heeft de

besloten hebben. Dus kort samengevat: PS besluiten

provincie een bestuur.

en GS zorgen dat het gebeurt. En dan is er nog de
commissaris van de Koning, Jaap Smit. Hij is de

Provinciale Staten

voorzitter van de Provinciale- én Gedeputeerde
Staten. Van iedereen dus. De commissaris wordt

Eens in de vier jaar mogen inwoners naar de

door de koning benoemd voor een periode van zes

stembus om hun stem uit te brengen op Provinciale

jaar en kan daarna worden herbenoemd.

Staten (PS). Dit zijn 55 mensen die de inwoners van
Zuid-Holland vertegenwoordigen. Deze statenleden,
zoals we ze ook wel noemen, wonen zelf ook in de
provincie. Statenlid zijn is voor hen geen fulltime

Provinciale Staten 2019-2023

job, de meesten hebben er vaak nog een ‘gewone’

Partij

Zetels

baan naast.

* VVD
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Op bezoek?

Onze ambtelijke
organisatie

Provinciehuis Zuid-Holland

Alle besluiten die worden genomen komen via de

Forum voor Democratie

9

Zuid-Hollandplein 1

gedeputeerden bij de ambtenaren terecht. Dat zijn

PS bepalen wat er de komende jaren met de

* ChristenUnie & SGP

5

2596 AW Den Haag

de medewerkers die plannen, schrijven, mailen en

provincie gebeurt. Dit doen ze door de grote lijnen

* GroenLinks

5

bellen met allerlei organisaties om de besluiten van

D66

5

Ypsilon Park

PS en GS uit te voeren. Die provinciale ambtenaren

van Gedeputeerde Staten) te controleren. In kleinere

* PVDA

4

(gebouw Y: tijdelijke locatie)

vind je vooral in Den Haag, daar staat ons

groepjes, die we Statencommissies noemen, worden

* CDA

4

Floris Grijpstraat 2

(provincie)huis. Al werkt een aantal van hen ergens

onderwerpen voorbereid en voorbesproken.

PVV

3

2596 XE Den Haag

anders, op locatie. Omdat zij zich bezighouden met

Daarnaast komen alle PS-leden iedere maand bij

50Plus

2

elkaar om te vergaderen en besluiten te nemen in

Partij voor de Dieren

2

Post versturen?

brug bedienen of bedrijven controleren. Of thuis,

het provinciehuis in Den Haag. Waar jij ook gewoon

SP

2

Provincie Zuid-Holland

want als moderne organisatie bieden wij ook de

kunt aanschuiven om ‘live’ mee te kijken, want de

Groep Otten

2

Postbus 90 602, 2509 LP Den Haag

mogelijkheid om te werken op afstand. Alles bij

vergaderingen van PS en de Statencommissies zijn

DENK

1

openbaar. Mag trouwens ook van een afstandje

Groep Privé

1

vast te stellen en het dagelijks bestuur (het college

hoor…via de website van PS kun je ook alles volgen.

* deze partijen vormen de coalitie 2019-2023

de aanleg van wegen bijvoorbeeld, of omdat ze een

elkaar werken er zo’n 1600 mensen bij de provincie
Of per e-mail naar zuidholland@pzh.nl

Zuid-Holland. Onder leiding van de provinciesecretaris, de algemeen directeur.

staten.zuid-holland.nl
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Wie doet wat?

In de periode 2019-2023 bestaat het college van Gedeputeerden Staten
uit zes gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Het college
vergadert iedere dinsdag, deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Gedeputeerde | PvdA

Commissaris van de Koning

Gedeputeerde | CDA

Gedeputeerde | GroenLinks

Gedeputeerde | ChristenUnie & SGP

Gedeputeerde | VVD

Drs. J.N.
Drs. H.M.M.
(Jeannette) Baljeu (Hennie) Koek

Drs. Ir. A.L.
(Anne) Koning

Drs. J.
(Jaap) Smit

Mr. A.W. (Adri)
Bom-Lemstra

Ir. B.K.
(Berend) Potjer

Dr. W.H.
(Willy) de Zoete

F. (Floor)
Vermeulen

Rotterdam

Delft

Oegstgeest

Wateringen

Den Haag

Poeldijk

Boskoop

Gedeputeerde | VVD

Provinciesecretaris

Oegstgeest

 annekoningdelft

 jaapsmitcdk

 abomlemstra

 berendpotjer

 willy_zoete

 floorvermeulen

 in/jeannettebaljeu

 in/henniekoek

 in/alkoning

 in/jaapsmitcdk

 in/abomlemstra

 in/berendpotjer

 in/whdezoete

 in/floorvermeulen

• Financiën

• Schakel tussen GS

• Wonen

• Voorzitter van GS en PS

• Economie en innovatie

• Energie

• Economie: Human capital

• Verkeer en vervoer

 baljeuj

• Ruimtelijke Ordening

• Burgemeesterszaken

• Land- en tuinbouw

• Natuur

en toegepaste innovatie

• Bestuur en maatschappij

• Water

• Eerste adviseur van GS

• Recreatie en sport

• Toezicht op veiligheidsregio’s

• Gezond en veilig (milieu,

• Omgevingswet

in het MKB

• Vergunningverlening

• Transitie haven en industrie

• Bedrijfsvoering

• 4e loco-cdK

• Interbestuurlijk toezicht

• Warmterotonde

• Organisatieontwikkeling

• EU en internationaal

• Programma Aanpak Stikstof
(PAS)
• 6e loco-cdK

en ambtenaren

• Bestuurlijke integriteit

bodem, klimaatadaptatie)
• 5e loco-cdK

• Communicatie

• Cultuur en erfgoed

• IPO-bestuur

• 3e loco-cdK

• Toerisme

• 1e loco-cdK

• Koninklijke onderscheidingen

• Personeel & Organisatie

• Begeleiding leden

• Luchtvaart

Koninklijk Huis

• Grondzaken
• 2e loco-cdK
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Elke dag beter.
Zuid-Holland.
Wij kiezen voor een gezonde en groene economie, waar
iedereen meedoet. Voor een bereikbaar Zuid-Holland
waarbij verkeers- en waterveiligheid voorop staan. Voor een
verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid.
Wij willen een provincie waar de kwaliteit van water, lucht
en natuur vooruitgaat. Waarin we cultuurhistorie behouden
en de beleving daarvan stimuleren.
In het coalitieakkoord 2019-2023 lees je wat onze ambities
zijn en voor welke uitdagingen we staan. In dit boekje geven
we een klein doorkijkje.
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Samen werken
aan Zuid-Holland

Onze uitdaging

Inwoners, organisaties en bedrijven in

De vraagstukken waarvoor we staan zijn behoorlijk

een vroeg stadium betrekken bij besluiten

ingewikkeld. Die kunnen we niet afdoen door een
blik standaardoplossingen of procedures open te

Zuid-Holland is een provincie om trots op

trekken. Nee, die vragen steeds vaker om maat-

te zijn. Omdat het de mooiste provincie

werk. En we hebben inwoners, gemeenten,

van Nederland is natuurlijk. Waar heel veel mensen

organisaties en bedrijven hard nodig om ervoor te

elke dag weer de schouders eronder zetten om

zorgen dat dat maatwerk ook past.

Zuid-Holland elke dag beter te maken.
Participatie noemen ze dat ook wel: anderen
Ja, Zuid-Holland is prachtig en heeft alles in zich.

betrekken bij ons werk. Want politiek gaat voor

Van een bruisende economie tot prachtige

ons over mensen. En ook al snappen we dat we

natuurgebieden. En weet je wat? Wij geloven dat

niet iedereen tevreden kunnen stellen, we willen

het nog beter kan, zeker met alle uitdagingen

dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te

waarvoor we staan. En daar zetten we ons dan ook

denken. Waarbij er soms ook wel eens iets niet kan,

voor in. Maar dat kunnen we natuurlijk niet

maar daar zijn we dan ook gewoon duidelijk over.

alleen. Sterker nog, dat willen we ook helemaal
niet.
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Bereikbaar
Zuid-Holland

Onze uitdaging
Tegelijkertijd wordt het ook steeds drukker in
Zuid-Holland. De economie groeit, het aantal

Efficiënt, veilig en duurzaam over weg,

inwoners stijgt en er komen steeds meer files bij op

water en spoor

de weg, zelfs op de fietspaden. Ook in trein, tram
en bus wordt het steeds drukker. En dan hebben we

Iedereen wil snel van A naar B kunnen reizen. Of je

het eigenlijk nog niet eens gehad over al het

nu naar school gaat of naar je werk, goederen

goederenvervoer over land én water.

moet bezorgen of een bezoek brengt aan vrienden. En of je nu de bus, de (vracht)auto, fiets of

De toenemende drukte heeft effect op de veilig-

benenwagen neemt, of een combinatie daarvan.

heid, gezondheid en leefomgeving in Zuid-Holland.

Het nog beter bereikbaar maken van Zuid-Holland

Wij zien het als ons doel om mobiliteit zo veilig en

is dan ook een belangrijke taak. Door het aanleg-

duurzaam mogelijk te maken. Veilig, omdat ieder

gen van wegen en fiets- en wandelpaden bijvoor-

verkeersslachtoffer er één teveel is. En duurzaam,

beeld. Of door te investeren in goed openbaar

omdat we ook denken aan de gezondheid van de

vervoer. Maar vooral ook door ervoor te zorgen dat

reizigers, onze inwoners en het klimaat door in te

alles goed onderhouden is en op elkaar aansluit.

zetten op schone(re) manieren van vervoer.

Wij willen dat iedereen in Zuid-Holland, op de

Want het kan altijd nog beter.

manier waarvoor hij of zij kiest, een snelle en
veilige reis van deur tot deur kan maken. Het liefst
op een zo duurzaam mogelijke wijze natuurlijk.
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Schone energie
voor iedereen
Op zoek naar schone energie,

Onze uitdaging

haalbaar en betaalbaar voor iedereen

Zuid-Holland heeft veel wind en zon, maar ook
andere energiebronnen als aardwarmte. Dat is

Van onze wereldberoemde windmolens tot aan de

goed nieuws. Belangrijk is te zorgen dat bedrijven

chemie in de Rotterdamse haven; in Zuid-Holland

en inwoners die energie altijd kunnen gebruiken

voorzien we op innovatieve manieren in onze

waar en wanneer dat nodig is. En dat schone

behoefte aan energie.

energie voor mensen met elke portemonnee

Dat hebben we altijd al gedaan en dat zullen we

bereikbaar is. Hieraan werken we de komende

blijven doen. Dat moet ook, want energie is voor

jaren samen met onze partners in de provincie.

Zuid-Holland heel belangrijk; we kunnen niet

Daarbij hebben we ook oog voor de behoefte aan

zonder. Je zou kunnen zeggen dat we groot-

voldoende, goed opgeleide vakmensen. Ons doel:

verbruikers zijn. Niet alleen omdat in onze provincie

een stabiel energienetwerk dat schone elektriciteit

de meeste mensen wonen, maar ook door de

en warmte levert voor iedereen.

aanwezige industrie en glastuinbouw. Daarom
maken we de overstap van vervuilende naar schone

Als het gaat om het besparen van energie, geven

energie. Want we willen graag onze welvaart

wij als provincie graag het goede voorbeeld. Iets

behouden maar ook een gezonde leefomgeving

dat ook geldt voor het benutten van kansen om

met schone lucht. Bovendien hebben we in het

energie op te wekken of mogelijkheden om

klimaatakkoord afgesproken dat we de CO2-uitstoot

CO2-uitstoot te verminderen. Daarom worden onze

gaan verminderen. Een voordeel is ook dat we baas

eigen projecten, gebouwen en wegen zoveel

worden over eigen energie en minder afhankelijk

mogelijk energieneutraal gebouwd en onder-

worden van olie en gas uit verre landen.

houden. Gemeenten die ernaar streven om
energieneutraal te worden, willen we graag ondersteunen. Omdat iedere regio haar eigen behoeften,
kansen en kenmerken heeft, vraagt dit van ons om
maatwerk.
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Een concurrerend
Zuid-Holland

Onze uitdaging
Als het gaat om onze economie, dan komen er heel
veel uitdagingen op ons af. Zo zijn we er inmiddels

Diversiteit: de economische kracht

allemaal aan gewend geraakt om veel dingen

van de provincie Zuid-Holland

digitaal te doen. Dat gaat zich verder uitbreiden en
(digitale) technologie zal ook steeds meer invloed

Wij geloven, zeker als het om onze economie gaat,

hebben op de manier waarop we werken en

in de meerwaarde van kruisbestuiving tussen kennis

mensen opleiden. Sowieso een heel belangrijk punt:

en ervaring, tussen onderzoek en praktijk. En dat

een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en

treft, want hier in Zuid-Holland vind je het allemaal.

kennis die komende jaren Zuid-Holland nog beter

Op topniveau. Van een wereldhaven in Rotterdam

kan maken. Op alle niveaus, want wij vinden dat er

tot aan de Space Campus in Noordwijk. Van het

voor iedereen passend werk te vinden moet zijn.

grootste glastuinbouwcluster van de wereld tot
aan het Bio Science Park in Leiden. Om trots op

En ja, dan hebben we nog volop andere uitdagin-

te zijn: Zuid-Holland staat wat dat betreft interna-

gen. Zoals de wens om onze afvalstromen zoveel

tionaal op de kaart. Ook als het om toerisme gaat,

mogelijk terug te dringen, het liefst tot helemaal

nog zo’n belangrijk onderdeel van de Zuid-Hol-

nul. Circulair dus. En hoe zorgen we voor meer

landse economie. Onze provincie heeft dan ook

toerisme, maar ook voor een goede spreiding

genoeg te bieden: kunst, cultuur, prachtige

hiervan? Om concurrerend te blijven is het belang-

erfgoedlijnen en gevarieerde landschappen.

rijk dat we steeds weer snel op deze én andere
ontwikkelingen inspelen.
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Versterken natuur
in Zuid-Holland

Samen met kennisinstellingen en andere organisaties

Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt

werken we eraan om onze kwetsbare natuur (en de

bij aan de kwaliteit van de leefomgeving

kennis hierover) te beschermen en versterken. Ook
tegen stikstof. Met de maatregelen die we hiervoor

Veenweidegebieden, een uitgestrekte kust,

treffen willen we de natuur beschermen en toe-

weilanden met koeien en een landschap met brede

komst bieden aan bedrijven, bouwers en boeren.

en smalle rivieren. Noem eens één plek in Nederland
waar je dit allemaal vindt. Juist ja, hier in Zuid-

Over de boeren gesproken: ons typisch Hollandse

Holland. Dat maakt onze provincie veelzijdig én

open landschap met veel water en weilanden,

uniek en dat is voor veel mensen dé reden om zich

danken we veelal aan hen. Zij hebben te maken

in Zuid-Holland te vestigen of onze provincie te

met zaken als klimaatverandering, bodemdaling,

bezoeken.

de roep om verduurzaming en internationale
concurrentie. Kortom: zij hebben het allesbehalve

Onze uitdaging

makkelijk. We gaan met hen en betrokken partijen

Ons prachtige landschap met al zijn water, bomen,

in gesprek over de toekomst van Zuid-Holland,

planten- en diersoorten staat onder druk. Niet

waarbij we samen vernieuwende ideeën, oplossin-

alleen door de klimaatverandering. Ook doordat er

gen en verdienmodellen onderzoeken. Om zo

steeds meer mensen bijkomen. En we teveel stikstof

gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor

uitstoten.

iedereen mogelijk te maken. Met natuurlijk een

Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer ruimte voor

mooi landschap om van te genieten.

woningen en bedrijvigheid. Aan ons de taak om
daarin een goed evenwicht te vinden.

24

25

Sterke steden
en dorpen in
Zuid-Holland

Onze uitdaging
We willen dat iedereen zich welkom voelt in onze
dorpen en steden en daar een plekje vindt. Of je
nu starter bent of al wat ouder, doorstromer of

Versnellen van de woningbouw met behoud van

arbeidsmigrant, of je nu studeert of een gezin

ruimtelijke en sociale kwaliteit

sticht. En dat vraagt dus niet alleen om een passend
en betaalbaar woningaanbod, maar ook om meer

Zoals het klokje in Zuid-Holland tikt, zo tikt het

woningen. En het liefst gewoon binnen de stad zelf,

nergens. En ja, in het originele spreekwoord had

bijvoorbeeld op oude bedrijventerreinen. Omdat

hier ‘thuis’ moeten staan.

dit allemaal eigenlijk best snel moet gebeuren gaan

Maar dat is nou zo mooi aan onze provincie, met al

we gemeenten hierbij helpen. Zo hebben we

onze verschillende steden en dorpen is er voor

bijvoorbeeld De Vliegende Brigade opgericht.

iedereen wel een plekje te vinden waar hij of zij

Hiermee helpen we gemeenten en andere organi-

zich thuis voelt. Van krachtige handelssteden langs

saties aan goed en kundig personeel. Op die

onze waterwegen tot aan dorpskernen in prachtige

manier lopen bouwplannen geen of minder

landschappen als Midden-Delfland of het Groene

vertraging op.

Hart… stuk voor stuk uniek te noemen. Mooie
plekken waar mensen en ideeën elkaar ontmoeten.

Nieuwe en bestaande huizen moeten duurzaam

Studenten, bedrijven, toeristen, kenniswerkers…

worden gemaakt. Door onderzoek te doen naar

vanuit de hele wereld komen mensen naar onze

nieuwe materialen, flexibele bouwvormen en

regio.

circulair bouwen gaan we ook kijken of en hoe het
bouwen van toekomstige woningen beter kan.
Geen enkel huis bouwt zichzelf, daarvoor zijn goed
opgeleide vakmensen nodig. Daarom gaan we
samen met de bouwsector kijken hoe zij aan
voldoende personeel kan komen. Nu en in de
toekomst.
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Gezond en veilig
Zuid-Holland

Onze uitdaging
We herhalen het nog maar eens een keer:

Beschermen en bevorderen van een gezonde,

in Zuid-Holland wonen en werken veruit de meeste

veilige leefomgeving

mensen ten opzichte van de rest van het land. En
net als in de rest van Nederland hebben wij ook een

Een goede gezondheid is meer waard dan wat ook,

uitdaging op het gebied van gezondheid.

dat zal vrijwel iedereen met ons eens zijn. Dus als

De gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners

we daar als provincie iets aan kunnen bijdragen,

groeien. Vooral in kwetsbare wijken waar weinig

dan doen we dat. Bijvoorbeeld door ervoor te

tot geen groen is. Sport en bewegen kunnen een

zorgen dat bedrijven in onze provincie zo min

belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid

mogelijk gevaarlijke stoffen uitstoten. Zo bescher-

van mensen. Door te zorgen voor fiets- en wandel

men wij onze inwoners tegen bodem- en lucht-

netwerken en voldoende groen, willen we

vervuiling, geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s.

dan ook mensen stimuleren ‘om de hoek’ te
bewegen, sporten of juist lekker ontspannen.

We zorgen er ook voor dat er ook in steden
voldoende groen is om buiten te bewegen.

Het weer dat verandert en steeds extremer wordt,

Daarmee slaan we twee vliegen in één klap; groen

brengt onze gezondheid en veiligheid ook in het

vangt ook regenwater op en zorgt voor verkoeling

geding. Daarom willen we ons beter voorbereiden

bij extreme hitte. Want het zal niemand ontgaan

op zaken als hittestress tijdens hete dagen. Of

zijn dat het klimaat verandert: we krijgen steeds

wateroverlast na hevige stortbuien.

meer met extreem weer te maken. Dan kun je
maar beter voorbereid zijn. Bijvoorbeeld bij het

Als het gaat om bedrijven, dan dringen we niet

bouwen van nieuwe woningen. Wel zo veilig.

alleen de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug.
Nee, we willen ook alle risico’s van de stoffen die
vrijkomen vooraf helder in beeld hebben. Zodat
duidelijk is wat bedrijven mogen en aan welke
regels moet worden voldaan.
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Tot slot nog
even dit
Op de vorige bladzijdes las je vooral hoe de provincie
werkt qua bestuur en waar we ons mee bezighouden.
We praten je graag kort nog even bij over ‘wie we zijn’.

Wij geloven dat iedereen een waardevolle bijdrage
kan leveren aan onze organisatie, daarom lopen we
ook voorop bij het aanbieden van participatiebanen.
We willen dat iedereen die hier werkt zich thuisvoelt. Daar maken we ons hard voor. Want wij zijn
een regenboogprovincie: een diverse en inclusieve
organisatie.

Divers en inclusief:
dat is de provincie
Zuid-Holland
Om ons werk goed te kunnen doen hebben we
voldoende handen, voeten én hersens nodig in
onze eigen organisatie. Daarom werken bij ons veel
verschillende mensen, met veel verschillende
specialisaties. Er is een goede balans: van jong
talent (trainees bijvoorbeeld) tot aan oude rotten
in het vak met de nodige kennis en ervaring.

We werken zoveel mogelijk met onze eigen
mensen, al is het -zeker voor gespecialiseerde
kennis- af en toe noodzakelijk om in te huren.

Zijn we nog iets
vergeten?
Vast wel. Als je bedenkt dat het coalitieakkoord (de
bestuurlijke afspraken voor de komende vier jaar)
43 bladzijdes telt en dat alleen nog maar de
hoofdlijnen zijn, dan kun je op je vingers natellen
dat we je niet alles hebben kunnen vertellen in dit
boekje.
Maar hopelijk heb je wel een beter beeld
van wie de provincie Zuid-Holland is.

Laten we het zo zeggen: we werken doelgericht en
kostenbewust. En steeds digitaler. Want dat is wel
een randvoorwaarde in de tijd waarin we leven.

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie
Zuid-Holland, afdeling communicatie
November 2019

Vormgeving Ontwerpwerk
Print Vakteam Grafimedia,
provincie Zuid-Holland
Fotografie © Provincie Zuid-Holland
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In contact blijven?
Geen beter contact dan persoonlijk contact, iets dat
we je niet kunnen bieden met dit boekje. Sowieso
past niet alles wat we doen in 32 bladzijdes.
Daarom laten we graag onze gegevens bij je
achter… houden we contact?

070 441 66 22
zuidholland@pzh.nl
www.zuid-holland.nl

 @zuid_holland
 zuidholland
 mooizuidholland
 Provincie Zuid-Holland
 Provincie Zuid-Holland

