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Geachte voorzitter,
In de vergadering van 8 november 2013 van de commissie BFW hebben wij u toegezegd het programma
cultuuromslag voor de organisatie toe te zenden (toezegging 125). Inmiddels is dit plan gereed en het resul-

taat, het programma organisatie ontwikkeling, treft u bijgaand aan. Via de reguliere P&C-cyclus bent u reeds
geïnformeerd over de voortgang.

In dit programma organisatie ontwikkeling treft u twee sporen aan om de doelstellingen van de reorganisatie
verder te verstevigen. Enerzijds spoor 1, het cultuurspoor waarin wij gaan werken aan beter (buiten) presteren door middel van meer zichtbaar voor Zeeland, meer resultaatgericht en meer samenhang. Anderzijds
spoor 2, waarin we de randvoorwaarden die ondersteunend zijn aan de gewenste cultuur verder ontwikke-

len.

Het programma is bedoeld om verder uitvoering te geven aan de doelstellingen van de reorganisatie onder
de titel: Dat doen we...Samen voor Zeeland! Via dit plan is voorzien in een evaluatie eind 2015 (toezegging
156).
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Dat doen we...

Samen voor Zeeland!

Programma Organisatie Ontwikkeling 2014-2015

"0ok deze tijd zal eenmaal de goede oude tjd heten"
(Godfried Bomans)

...........................................................

inleiding ën achtergrond

Organisatie ontwikkeling, waarom ?
1 januari 2013 is zijn we gereorganiseerd. Een ingrijpende reorganisatie waarin de organisatie flink
veranderd is, er een nieuwe directie kwam en we afscheid genomen hebben van veel collega's en
tenslotte ook nog veel blijvende coilega's van functie veranderd zijn. in 2013 hebben we met z'n allen
hard bezig gewerkt aan het verder inrichten van onze organisatie. Ook in 2014 gaan we hier nog mee
Op

door.

Vanaf 2014 gaan we echter het accent verieggen. Het accent komt nu te iiggen op het werken aan
onze gewenste cultuur. Een cuituur die past bij onze rol en taak ais Provincie maar ook een cultuur die
past bij de organisatie die we willen zijn.

Wat is de gewenste rol?
We gaan verder invulling geven aan het bestuurlijk Zeeuws Profiel. Er zijn duidelijke inhoudelijke
keuzes gemaakt. De provincie is regisseur van het regionaal ruimtelijk-economisch beieid, inciusief
cultuur. De toegevoegde waarde van de provincie moet iiggen in het vermogen om op het
bovenlokale en (inter-)regionale niveau de sectoroverstijgende en verbindende rol te speien.
in de bestuurskrachtmeting van Caion staat dat partners meer initiatief en agendering van de
Provincie verwachten en dat de provincie selectiever moet zijn en niet in moet gaan op alle
initiatieven. De provincie moet zeifbewust en meer met één geiuid naar buiten treden en daarbij
duidelijk haar rol en positie kiezen.

Wat is ons doel? Waar gaan we aan werken?
We gaan samen met onze partners zorgen voor economische ontwikkeling, groei en innovatie voor
Zeeiand. Dat doen we...door ervoor te zorgen dat doelgroepen ons gaan zien als een bestuurslaag
waar Zeeiand baat bij heeft door de resultaten en effecten die zij behaalt.
Zeeiand is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waarje ook bent: binnen 15 minuten sta je altijd aan
open water. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreéren en ondernemen.
We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Daarbij kiezen
we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy,
de havens en iogistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur.
Ook piattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar we aan werken. Daarbij is het
collegeprogramma Stuwende Krachten 2011-2015 leidend.

We gaan binnen de organisatie verder werken aan een organisatie en een cultuur die gericht is op
resuitaat, samenhang en op zichtbaar voor Zeeland resutterend in beter 'buiten' presteren. Waar
werken in de lijn samengaat met programma- en projectstructuren. Waar nog meer focus is op
resuitaten en effecten en het doen van de goede dingen.

We gaan met eikaar een organisatie creëren waar mensen werken die professioneel en fiexibel zijn en
ook verantwoordelijkheid, durf en daadkracht vertonen. Waar ruimte gegeven wordt om te leren. Waar
we elkaar in een open cultuur aanspreken op gedrag en vooral ook trots zijn op de goede dingen die
we doen voor Zeeland en dat ook taten zien!
Dat doen we...werken aan: zichtbaar voor Zeeland, resultaat en samenhang en een organisatie
die daarbij past!
Hoe gaan we dat bereiken?
Dat doen we...aan de hand van twee parallelle sporen:
Spoor 1, beter (buiten) presteren. Het cuituurprogramma. We gaan hiermee verder invuiling geven
aan de gewenste rol dus onder andere kansen zien, onderscheidend positioneren, krachten bundelen
met de omgeving, toegankelijk zijn, de kwaiïteit versterken en producten en plannen concreet maken.
We werken hierbij vanuit de vraag van het bestuur aan de organisatie en voorafgaand van de
Zeeuwse burger aan het bestuur.

i

Spoor 2, de organisatie. Hierin zijn we randvoorwaardelijk en ondersteunend aan de drie waarden
(zichtbaar voor Zeeland, resultaat en samenhang) bezig zoals bijvoorbeeld met management- en
teamontwikkeling en deregulering.
i

De aanpak

Met wie gaan we deze uitdaging aan?
Dit doen we met de hele organisatie. Betrokkenheid van medewerkers staat centraal. Enerzijds door
actief mee te denken en te doen binnen de sporen zoals genoemd in dit plan van aanpak, anderzijds
door de duie waarden (zichtbaar voor Zeeland, resultaat en samenhang) als een rode draad in ons
werk te vertalen en ernaar te handelen.
Uitgangspunten tijdens dit traject zijn:
• Organisatieontwikkeling is van de hele organisatie en niet van één enkele afdeling of een
groepje mensen. Betrokkenheid creëren en houden gedurende het hele programma is van
doorsiaggevend belang.
• Focus moet liggen op 'waar we het voor doen', de prestaties naar buiten toe.
• Zoveel als mogelijk aansluiten bij bestaande ontwikkelingen, structuren en het dagelijkse
werk.
Spoor

beter (buiten) presteren

1
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Wat gaan we doen?

0m beter (buiten) te presteren

is het nodig om verder invulling te geven aan de visie op de organisatie
en de waarden zichtbaar voor Zeeland, resultaat en samenhang. We doen dat via ons dagelijkse werk
zodat de effecten direct zichtbaar zijn. Daar is voor nodig dat we kansen zien, ons onderscheidend
positioneren, de krachten bundelen met onze partners en toegankelijk zijn.

Tijdens diverse bijeenkomsten met het college, management, ondernemingsraad en medewerkers is
verder invulling gegeven aan de waarden zichtbaar voor Zeeland, resultaat en samenhang. Dat heeft
geleid tot definities en aanvullende begrippen bij die definities. Hieronder staan ze in het kort
weergegeven.
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SAMENWERKEN tS GEBRUIK WILLEN MAKEN VAN
KUNDE 0M
ELKAARS KENNS
MOOIE PRODUCTEN TE P.AKEN VOOR ZEELAND

E

Hoe gaan we dat doen?
Op heel veel verschillende, leuke manieren maar vooral met elkaar dus SAMEN!

Vanuit de bijeenkomsten met management, medewerkers en OR zijn heel veel goede ideeén
gekomen. Daarnaast zijn alle opmerkingen, suggesties en ideeén uit de diverse verbeterplannen van
de afdelingen (in het kader van het medewerkeronderzoek) bekeken.
De ideeén zijn geclusterd naar de volgende thema's:
1.

2.
3.

4.

Visie
Jezelf
De klant centraal
Kennis delen en ontmoeten

Deze thema's worden hieronder kort toegelicht.
1.

Visie

Er is veel geschreven en gezegd over welke richting we met
de organisatie op willen. In het medewerkeronderzoek
kwam naar voren dat dit niet voor iedereen duidelijk was.
Dit is nogmaals bevestigd op de

medewerkersbijeenkomsten.
Zaak dus om dit kort en bondig weer te geven en uit te
dragen!
Dit onderdeel wordt opgepakt door het Concern-MT.
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2.

Jezelf
Een goed begin begint bij jezelf!
Misschien wel de belangrijkste conclusie uit alle
bijeenkomsten... maar wat verw chten we dan van elkaar:
We zijn trots op onze successen, gaan dat uitdragen
en vieren met elkaar!
We gaan elkaar aanspreken op gedrag. We geven
comptimenten en spreken elkaar aan als afspraken
niet nagekomen worden.
We denken bij iedere vraag na over wat is het doel
en wie heb ik daarbij nodig. Wat is de gewenste
transactie. We kijken daarbij door de bril van de klant.
En vervolgens handelen we er ook naar!
Wij zijn 1 organisatie, hebben 1 gezicht naar buiten
en denken niet in afdelingen of taken.
We investeren in onze relaties en ons netwerk en
spelen daarbij in op de behoeften bij de klant.

Dit onderdeel wordt opgepakt door IEDEREEN vanuit ieders
eigen verantwoordelijkheid en verder ziet iedere manager
hierop toe. Daarnaast wordt dit onderdeel opgepakt door een
aanjaagteam dat hiervoor organisatiebrede initiatieven

aandraagt.

3. De kiant centraal

ledereen vindt het belangrijk maar worstelt met de vragen
zoals 'wie zijn onze kianten', 'wat verwachten ze van ons',
'wat zijn onze rollen' en hoe kan het nog beter.

Acties die hierbij onder andere benoemd zïjn:
Benoemen van onze kianten en feedback vragen op
de dienstverlening. Klanttevredenheid meten.
Met 1 gezicht naar buiten treden. Nadenken over een
vorm van accounthouderschap.
De 'deur meer open zetten'. Nodig de omgeving uit,
laat zien wat we doen door middel van
werkbezoeken, gastsprekers en uitwisselingen.
Benoem voorbeeldprojecten waarmee je aan de slag
gaat.

Dit onderdeel wordt opgepakt door een aanjaagteam dat
verder handen en voeten gaat geven aan de diverse acties.
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4. Kennis delen en ontmoeten

Hoe kun je samenwerken en resultaten boeken als je niet weet
bij wie je moet zijn waarvoor, wie waar goed in is én wat er

allemaal gebeurt in onze organisatie.

//

0m dit te verbeteren gaan we onder andere aan de slag met:
Maandelijkse themabijeenkomsten, periodieke
inspiratiesessies, Abdijlezingen en gaan we in gesprek
met onze partners by. Zeeland ontmoet Zeeland.
Creéren we ontmoetingsplekken.
Gaan we aan de slag met Social Media om intern en
extern te laten zien wat we doen!
Creéren we randvoorwaarden zodat we weten wat
iedereen in huis heeft aan kennis en competenties.
Hierbij wordt gedacht aan het uitbreiden en actualiseren
van intranet en de telefoongids.
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Dit onderdeel wordt opgepakt door een aanjaagteam dat verder
handen en voeten gaat geven aan de diverse acties. Het gaat
hier om organisatiebrede activiteiten.
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Spoor 2 de organisatie
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We willen een moderne organisatie zijn en een aantrekkelijke werkgever. In deze organisatie werken
professionele medewerkers met plezier en is verandering een gegeven. Medewerkers zijn actief met
het werk en met elkaar aan de slag zowel binnen als buiten de organisatie. De medewerkers weten
wat de richting (en visie) is van de organisatie en passen dat ook in hun (samen)werk(ing) toe.
Hierdoor wordt maximaal effectief en efficiént gewerkt en kan beter (buiten) gepresteerd worden.
Een professionele medewerker is een goed toegeruste en enthousiaste medewerker, die op de
hoogte is van de omgeving en de bestuurlijke prioriteiten. Een medewerker die op basis daarvan
werkt, adviseert, afstemt en samenwerkt.

Hoe gaan we dat doen?
Het streven naar een moderne organisatie met professionele medewerkers gaan we ondersteunen
met de volgende projecten:

Programma- en
projectmanagement

Managemento''.ilehng

Ben eendualge werkwlJae en ultgangepu.ten bll
ret samensteHen van tearns

Sit uaroneei leldarsnhap uerdet orrvv nlen
Geriotrt op resultaet en insppreert rnor, ,ùnn vn

dele....

/,,
Teamontwikkeling
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Het (nieuwe) werken

Faclhterenvan de gawensta vuftuur.
en we,kwlize iresUltaat tlecblhtet
samenwerken)

Werken can de cultmrrthema's
-

,

Deregulering

Beperken van annodmge interne en eaterne regels en
procedures

Planning en control (mncl.
managementinformatie)
Stu,ngsnformatm voor Bestuur

en management

Als extra input op al deze projecten zijn vanuit de medewerkersbijeenkomsten goede ideeén
ingebracht.

Managementontwikkelinq

0m sturing te geven aan de nieuwe organisatie en de cultuur die daarbij past hoort een duidelijke

ieiderschapsstijl. De leidinggevenden moeten de medewerkers laten excelleren door de medewerker
in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen, steeds de passende rol te kiezen (van doener,
toezichthouder, kaderschepper tot samenwerkingspartner en netwerkintegrator) en zo zelfstandig
mogelijk (samen) te werken. Deze leiderschapsstijl heet situationeel leiderschap wat betekent dat er
ieiding gegeven wordt rekening houdend met de behoeften van de medewerkers en de
leidinggevenden.
Proqramma- en projectmanaqement
Bij een resultaatgerichte werkwijze horen duideiijke, heldere afspraken over inhoud, resultaten, maar
ook over rollen zodat samenwerking optimaal tot zijn recht komt. Een eenduidige werkwijze is hierbij
van groot belang.
Planninq en control

(mncl.

manaqementinformatie)

0m adequaat en resuitaatgericht sturing en richting te kunnen geven

in de nieuwe organisatie is het
voor het Bestuur en het management noodzakelijk am op de juiste momenten inzicht te krijgen in de
stand van zaken van het collegeprogramma, lopende programma's en projecten en averige activiteiten
inclusief de bijbehorende financiéle doorvertaling. Daarnaast is een doorkijk naar de toekomst
noodzakelijk am tijdig, waar nodig, bij te kunnen sturen als de omgeving of het Bestuur daarom vraagt.
Voor leidinggevenden binnen de organisatie is het noodzakelijk am te beschikken over voldoende
sturingsinformatie am het bestuur daarmee te kunnen adviseren en faciliteren. Daarnaast hebben zij
dit nodig voor de aansturing van hun afdeling.

Teamontwikkeling en samenwerken
Doel is het verbeteren van het team functioneren I de samenwerking en het werken aan de
organisatiebrede waarden (zichtbaar voor Zeeland, resuitaat en samenhang) en ontwikkeithema's. Dit
kan zijn een team binnen de afdeling maar oak een afdeiings- of werkveldaverst4gend team zoals
bijvoarbeeld in projectverband.
Het (nieuwe) werken
Het faciliteren van een cuituur en werkwijze die zich focust op resuitaatgericht werken, fiexibiliteit en
samenwerken am voor de klant beter te presteren.

Derequlerinq

0m resultaatgericht te kunnen werken

is het nodig dat interne regelgeving en onnodige procedures
beperkt worden Er moet duidelijk zijn waar verantwoardelijkheden liggen en 'wie waar over gaat'. Het
streven is am maximaal efficiént en effectief te werken.

Evaluatie rearganisatie

0m te weten hoever de doelstellingen van de reorganisatie bereikt zijn

is het belangrijk te weten hoe
het ervoor staat. September 2015 wordt gestart met een onafhankelijke evaluatie van de
rearganisatie.

Bij alle twee de sparen, de genaemde thema's en projecten horen opleidings- en

antwikkelingsactiviteiten. De diverse teams wordt gevraagd hierover mee te denken en suggesties aan
te dragen. De volgende opleidingsactiviteiten krijgen zeker aandacht: prafessioneel adviseurschap,
strategisch adviseren bestuurssensitiviteit, feedback geven, programma- en prajectmanagement.

-

...............................................................

Communicatie
Het basisverhaal
1.Waarom doen we dit, wat is de urgentie?(duwende kracht).
We moeten anders gaan werken, werken aan samenhang, resultaat, buiten.
2.Hoe pakken we het aan, wat is het proces?
Via onder andere een jaarkalender organisatieontwikkeling die is ingericht op basis van de twee
sporen

3 En wat is de ambitie waar we naar toe gaan?(trekkende kracht).
Anders gaan werken, nog meer samenhang, resultaat, buiten.
4.En hoe ga jij dat in jouw werk toepassen?(oplossende kracht, dicht bij de mensen).
Dat bedenk en doe je zelf en met anderen. Daar heeft iedereen op zijn werk een eigen
verantwoording in.

uitgangspunten qua communicatie & informatievoorziening
We doen organisatieontwikkeling vooral via het dagelijks werk, structuur en processen om daarmee
bewijskracht, uitvoering te realiseren en het concreet te maken. We maken gebruik van
omstandigheden en voorbeeidgedrag. Flankerende inspirerende aanpak dus die een beroep doet op
mensen. Mensen komen eerder in beweging als ze weten waar het naar toe gaat en dat kunnen
relateren aan hun eigen werk.
2. Communicatie vooral in zetten om te veranderen en in mindere mate over het veranderen. Die
keuze 'hoe communicatie in te zetten' maken we elke keer.
3. Elke keer ook afweging maken: wat is gewenste inzet van wie, wat vragen we hen?
4. Acties die voortkomen uit het proces benutten we om context te creëren voor thema's organisatie.
Accent ligt daarbij vooral op spoor 1.
5. Acties maken we nog zichtbaarder door structurele aandacht via interne communicatiemiddelen te
faciliteren, met behulp van input van de nog te formeren aanjaagteams en projectleiders.
Deze uitgangspunten vormen de rode draad bij de uitvoering van het programmaplan. Daarnaast
leggen we waar mogeiijk, een link met C-factor & opleidingenkalender 2014 en trainingen/workshops
C-factor.
5.
1.

Kalender 2014
Net als afgelopen najaar maken we een kalender, zoals onderstaand voorbeeld. Op die manier maken
we concreet wat we wanneer doen, met welke doeigroepen en bijbehorende communicatiemiddelen.
We maken deze kalender concreet als acties duidelijk benoemd zijn.
datum
maart

wat
Themabijeenkomst
gladheidsbestrijding

april

Open dag voor
medewerkers

Door wie
Betrokken
ambtenaren en
programmateam

Voor wie
Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

resultaat
Weten waar
provincie aan
werkt,
ervaringen delen
Weten waar
provincie voor
staat,
ontmoeten.
Top 3
organiseren
'goed neergezet
project qua
inhoud en vorm'.

Communicatie/informatie
Terugblik, uitnodiging
etc, shout, Abdij 6

Uitnodiging, terugblik,
Abdij 6

........

Programma - ëñiprojecto
rganisati e
....................
De hele organisatie, zowel management als medewerkers, spelen een belangrijke rol in dit proces.
Het management door het aanjagen van de thema's en projecten, het vervullen van een voorbeeldrol
en door het stimuleren en betonen van voorbeeldgedrag dat gekenmerkt wordt door externe orientatie,
resultaatgerichtheid en samenhang.
De medewerkers spelen een belangrike rol door middel van het meedenken en meedoen met de
diverse projecten en initiatieven

Verder valt het programma organisatie ontwikkeling onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de
gedeputeerde P&0, George van Heukelom. Ambtelijk wordt het programma aangestuurd door de
algemeen directeur ! provinciesecretaris Ab Smit. Hij wordt ondersteund door een programmateam
dat bestaat uit Dorrith de Vos (programmamanager), Iris Laboyrie (Senior communicatieadviseur) en
Yolanda van den Berg (programmaondersteuner). Het programmateam bewaakt de voortgang van
alle deelprojecten en activiteiten, voert regeimatig overleg met aanjaagteams en projectleiders en
rapporteert hierover naar het kernteam.

Het kernteam bestaat ult de leden van het Concern-MT (Ab Smit, Marjolein Plantinga, Bregina
Aliewijn, Willem-Jan Lenselink en Jordan Daane). Zij vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie,
bewaken de doelen en stimuleren de voortgang en nieuwe initiatieven.
De bemensing van de diverse projecten in spoor 2 gaan volgens de reguliere projectaanpak. Dat wil
zeggen dat per project een projectleider aangesteld wordt en er gewerkt wordt volgens de systematiek
van startnotities.

Voor de thema's in spoor 1 gaat het anders Hiervoor worden aanjaagteams benoemd waarbij in ieder
geval het management een belangrijke rol krijgt Deze aanjaagteams gaan op creatieve wijze
vormgeven aan de thema's in spoor 1.
Het gehele programma valt onder verantwoordelijkheid van de provinciesecretaris/algemeen directeur
Ab Smit. Voor zowel de thema's in spoor 1 ais de projecten in spoor 2 is een CMT-Iid benoemd als
trekker. Zij zoeken een projectleider/secretaris die hen ondersteunt in hun werkzaamheden.
Afstemming qua inhoud vindt plaats door de betreffende CMT-leden in het CMT. Afstemming qua
proces vindt plaats tussen deze projectleiders/secretarissen en het programmateam.

Thema of project

Verantwoordelijk

Wie management

Wie medewerkers

Thema Visie

Ab Smit

Evert Heringa
Jeroen Bosch
Raquel Jimenez
Dik Kruis
Iris Laboyrie
Yolanda van den Berg

Marjolein Plantinga

Marjolein Plantinga
Willem-Jan Lenselink
Bregina Allewijn
Jordan Daane
Esmé Valk
Piet Goossen
Jasper van Bochove
Claudia Heger
Jan Hooijer
Renske de Jong
Koos de Groot
Pieter-Jan Mersie
Durk-Jan Lagendijk
Martin Krombeen
Bregina Allewijn
Durk-Jan Lagendijk
Coen Verhoeve
Laura Ras
Jordan Daane

Willem-Jan Lenselink

Claudia Heger

Willem-Jan Lenselink

Coen Verhoeve
Ab Lourense
Esmé Valk

CMT-Iid

(bestaand team)

Thema Jezelf

Willem-Jan Lenselink

Thema De kiant centraal

Marjolein Piantinga

Thema Kennis delen en
ontmoeten
Project
Managementontwikkeling

Bregina Allewijn
Marjolein Plantinga

(bestnd

team)
Project Programma- en
projectmanagement
Project Planning & Control
Project het (nieuwe)
werken
Project Deregulering

Marjolein Plantinga

Dorinda Verhage
Judith Kamp
Esther van 't Westende

Nicoline Craste

Bovenstaand schema wordt nog aangevuld met medewerkers uit de gehele organisatie. Dit gebeurt
naar aanleiding van een algemene oproep.
Financiering
Aile eerdergenoemde activiteiten kosten geld. Hiervoor is in 2012 budget geraamd voor 2013, 2014 en
2015. Dit reorganisatiebudget (66676) is bedoeld om kosten, activiteiten en randvoorwaarden zoals
ICT en huisvesting te financieren die voortvloeien uit de reorganisatie. Het budget voor 2014 is
beperkt. Uitgangspunt moet zijn om met zo min mogelijk financiéle middelen zoveel mogelijk te doen.

...........

].,,.Pl.a.nni.n.g].]

]]

.]ii]]]

........................................
.

],]i

..............
.

...............

Spoor 1 kent een looptijd van 2 jaar en zal van start gaan januari 2014 en eindigen eind 2015.
Spoor 2 wordt aangepakt via de reguliere projectstructuur en de planningen van die trajecten worden
meegenomen in de diverse startnotities.
Op dit moment is gestart met programma- en projectmanagement, teamontwikkeling,
managementontwikkeling. Het (nieuwe) werken krijgt wellicht een andere titel maar wordt vanaf
februari 2014 weer projectmatig opgepakt.

