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Case Provincie Utrecht: organisch reorganiseren
Het bestuur en de ambtelijke organisatie van de Provincie Utrecht werken, samen met verschillende
partners, aan thema’s op het gebied van wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid,
natuur en landschap. Bij de Provincie Utrecht is een zogenaamd “organisch reorganisatieproces”
afgerond, waarbij onder andere interne mobiliteit een cruciaal onderdeel was.
Achtergrondkenmerken organisatie
› Aantal medewerkers: 675 fte.
› Gemiddelde leeftijd: ongeveer 50.
› Belangrijkste functies: hbo/mbo-projectleiders en -medewerkers.
› Verloop: laag.
Aanleiding en context
De aanleiding was een politiek besluit uit het coalitieakkoord van 2011. Het College van Gedeputeerde
Staten wilde een efficiëntere en effectievere organisatie en een krimp bewerkstelligen van circa 850
naar 675 medewerkers. Het College bepaalde de doelstellingen en de kaders, zoals de gewenste
omvang van het personeelsbestand in vaste en tijdelijke dienst, de omvang van de externe inhuur, een
financiële taakstelling en het moment waarop dat gerealiseerd moest zijn. De ambtelijke leiding
bepaalde in overleg met de medezeggenschap hoe deze doelstellingen binnen de gestelde kaders
behaald konden worden. Daarbij had de organisatie tot en met 2015 om de inkrimping te realiseren.
Aanpak
De taakstelling werd in een breder perspectief geplaatst: ook de werkwijze en de organisatiestructuur
waren onderdeel van de verandering. Via rondetafelgesprekken met werknemers werd helderheid over
veranderopgave verschaft, maar vooral aan de medewerkers gevraagd waar hun zorgen zitten en wat
zij belangrijk vonden. Hieruit bleek dat medewerkers heel graag bij de Provincie wilden blijven werken,
mede in het kader van financiële verplichtingen thuis en omdat ze graag een maatschappelijke bijdrage
willen leveren met hun werk. Daarnaast bleken medewerkers ook andere taken dan hun huidige taken
te willen uitvoeren. Voor de organische krimp werd het volgende afgesproken tussen bonden en
directie: er kwam geen officiële reorganisatie met gedwongen ontslagen, maar werknemers moesten
zich flexibel opstellen ten aanzien van hun functie en taken. Indien de inkrimping door een gebrek aan
flexibiliteit (interne en externe mobiliteit) vanuit werknemers niet gerealiseerd kon worden, had het
management alsnog de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om de inkrimping via een officieel
reorganisatieproces met bijbehorend plaatsingsproces te realiseren (mits de werkgever wel de beloofde
acties had uitgevoerd, zoals nieuwe softwaresystemen). Dit vergde wel instemming van de OR. Die
instemming was mede afhankelijk van de realisatie van beloofde maatregelen (bijvoorbeeld invoering
nieuwe softwaresystemen) vanuit de directie om bepaalde werkzaamheden met minder mensen te
kunnen uitvoeren. Om de voortgang te kunnen monitoren zijn vier peildata over de periode 2013-2015
benoemd, waarop per functiegroep een bepaalde maximale bezetting moest zijn behaald. Als de
bezetting hoger was, volgde een formeel reorganisatieproces voor de betreffende functiegroep.
De concrete aanpak om in te krimpen is stapsgewijs organisch ontwikkeld, omdat daar nog geen
ervaring mee was: “We moesten het werkende weg gaan ontwikkelen” (Jenny van de Heuvel, lid van
de OR tijdens de reorganisatie). Mede gezien die stapsgewijze ontwikkeling waren een nauwe
samenwerking en veel afstemming tussen werknemersvertegenwoordiging en directie noodzakelijk.

Uit: Van der Torre et al., 2018

1

In de eerste twee fases is de managementstructuur veranderd en heeft het management fors ingeleverd
(26 fte). Vervolgens zijn alle bestaande functies ingedeeld in 20 functiegroepen. Een functiegroep
bestond uit globaal vergelijkbare functies, waarop medewerkers konden worden ingezet. Per
functiegroep werd de gewenste omvang bepaald door het management, mede op basis van politieke
prioriteiten uit het coalitieakkoord. Een belangrijke randvoorwaarde was, dat het primaire proces moest
worden ontzien en dat er bij bedrijfsvoering veel functies moesten verdwijnen in het kader van het
terugdringen van de overhead (van 48% naar 30%). Waar in de traditionele aanpak het
reorganisatiebereik vaak wordt gedefinieerd in termen van organisatie-eenheden, wordt bij organisch
reorganiseren het reorganisatiebereik bepaalt door de functiegroepen. Functiegroepen gaan dwars
door de hele organisatie. Dit vereist dan ook een strakke centrale regie, aldus de concerncontroller.
De krimp is gerealiseerd doordoor natuurlijk verloop (pensionering en vrijwillige externe mobiliteit) en
een kleine groep medewerkers (34 fte) is in de loop van het proces een vertrekregeling aangeboden.
Daarnaast is er een vacaturestop en wordt ook geen personeel van buiten aangenomen. Het (vrijwillige)
vertrek van medewerkers, de neerslag van de personele taakstelling in de lagere functies bij
bedrijfsvoering en een kwaliteitsimpuls in de vorm van hogere functies in het primaire proces sloten niet
goed op elkaar aan en via interne mobiliteit moest die aansluiting verbeteren.
Aan de hand van zogenaamde puzzelsessies heeft HR in samenwerking met teamleiders personen en
functies gematcht aan de hand van cv’s. Daarbij gold dat mensen voor minimaal 70% geschikt moesten
zijn, en de competenties hadden om door te groeien. Een afdelingshoofd en een teamleider matchten
functiegroepen waar ze niet zelf teamleider van werden, om te voorkomen dat teambelang boven
organisatiebelang werd verkozen. In een speciale begeleidingscommissie werden plaatsingen van
werknemers op functies getoetst door een persoon van de OR, een directeur en twee teamleiders.
Vervolgens werd de functie aan de persoon aangeboden. Er werd wel rekening gehouden met
persoonlijke voorkeuren die zijn geïnventariseerd, maar niet alle mensen konden op hun
voorkeursfunctie worden geplaatst. Dat was de flexibiliteit die gevraagd werd, in ruil voor baanbehoud
voor iedereen.
Er zijn diverse ondersteunende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er verschillende lunches
georganiseerd waar directeuren de behoeften van werknemers direct konden peilen, waarbij het niet
ging om specifieke en individuele behoeften, maar om collectieve behoeften ten aanzien van het
veranderproces en de visie van medewerkers op het functioneren van de organisatie als geheel. HRmedewerkers ondersteunden de medewerkers bij het bepalen wat iemands mogelijkheden en wensen
waren. Er waren geen harde diploma-eisen, maar een medewerker moest op basis van zijn/haar cv
voor 70% competent worden geacht voor een bepaalde functie. Uiteraard werden medewerkers
gestimuleerd om een opleiding te volgen, maar het was geen harde eis. Daarnaast waren er
mogelijkheden om stage te lopen bij een andere afdeling of (extern) gedetacheerd te worden. Ook is er
een mobiliteitsmarkt georganiseerd, om mensen te voorzien van informatie van verschillende
organisatieonderdelen, maar ook om mensen die succesvol zijn uitgestroomd of intern mobiel zijn
geworden hun verhaal te laten doen. Ook werden er financieel adviseurs ingehuurd voor mensen die
daar behoefte aan hadden. Met name voor de beperkte groep die een vertrekregeling overwogen, was
dat van belang om een goede keuze te maken. Ook zijn de mensen ondersteund via opleidingen en
trainingen. Het opleidingsbudget wordt nooit uitgeput. “Ik roep altijd tegen de medewerkers: we hebben
een oneindig opleidingsbudget” (Hans Goedhart, algemeen directeur).
Resultaten
De organische reorganisatie is in 2015 afgrond. De beoogde personele reductie is gerealiseerd, de
loonsom afgenomen, de externe inhuur is teruggebracht en er hebben geen gedwongen ontslagen
hoeven plaatsvinden. In totaal hebben 174 personen de Provincie verlaten, waarvan een kwart is
gepensioneerd. De flexibiliteit die van de overige medewerkers werd verwacht in ruil voor baanbehoud
is ook duidelijk zichtbaar: veertig procent van de medewerkers heeft tussen 2012 en 2015 een ander
werkpakket/functie gekregen. Twintig procent van de medewerkers is verticaal doorgestroomd
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(promotie) en dat werd mede veroorzaakt doordat de functies op mbo-niveau en lager verdwenen. De
medewerkerstevredenheid scoorde ten tijde van de reorganisatie een 7.2.
Het organisch reorganiseren werd voor de eerste keer toegepast en een inkrimping vindt zelden plaats
zonder dat daar ook een keerzijde aan is verbonden. De concerncontroller Martien Dijkstra heeft de
effecten van het organisch reorganiseren in de interne evaluatie onderzocht. De vertrekregeling was
bijvoorbeeld een relatief dure maatregel Ook zijn er nauwelijks mensen van buiten ingestroomd
waardoor de beoogde kwaliteitsimpuls, die van belang is voor een netwerkorganisatie zoals de
Provincie, maar beperkt is gerealiseerd.
Ten slotte was het plaatsingsproces volgens concerncontroller onvoldoende transparant voor de
betrokken medewerkers.
Ondanks deze kritische kanttekeningen geven directie, OR en de concerncontroller aan dat deze vorm
van reorganiseren veel perspectief biedt en de voorkeur verdient boven de traditionele manier van
reorganiseren. En er wordt aangegeven dat de Provincie toe wil naar organisch veranderen als continu
proces, dat los staat van eventuele krimpopgaven.
Succesfactoren
De volgende succesfactoren speelde een rol in het proces van organisch reorganiseren:
› Relatie werknemersvertegenwoordiging en directie. Vroegtijdig betrekken van de werknemersvertegenwoordiging en open en eerlijk het gesprek aangaan. Geen informatie en/of
standpunten uitwisselen maar echt in dialoog gaan. In de woorden van Jenny van de Heuvel, ORlid tijden de reorganisatie: “Een succesfactor is dat je echt met elkaar in gesprek gaat”. Dat moet
vervolgens leiden tot duidelijke procesafspraken. “Een organisch proces betekent niet dat er geen
duidelijke regels hoeven te zijn, dat moet juist wel”.
› Relatie directie en werknemers. Ook het direct bevragen van medewerkers voor hun behoeften (in
dit geval via informele lunches) was een belangrijke factor bij de ontwikkeling van het concept
organisch reorganiseren. En heldere duidelijke communicatie over de plannen en doelen naar de
medewerkers. “Er was volgens mij behoefte aan een directeur die zei waar het op stond, ook als
het niet goed ging” (Hans Goedhart). En het moet ook niet negatief gebracht worden. “Houdt het
vooral ook een beetje luchtig en leuk…je been wordt niet geamputeerd hoor!…het biedt ook
kansen!”.
› De indeling van de functiegroepen (bestaande uit verschillende functiefamilies). Het bepalen van
het aantal functies en het bepalen van de geschiktheid van mensen zijn een heel lastig proces
waar veel tijd en aandacht aan moet worden besteed. Daar moeten tijd en budget voor zijn om dat
goed uit te voeren.
› De juiste balans tussen verleiden maar ook een stok achter de deur was volgens de OR ook een
succesfactor. Als er na twee jaar nog steeds te veel mensen in de functiegroep zouden zitten, zou
een officiële reorganisatie volgen. Hierdoor werden mensen ook gedwongen om de mogelijkheden
die werden geboden te benutten.
Lessons learned
› Een integrale aanpak is cruciaal: vanuit de eisen die de politiek en stakeholders in de omgeving
stellen, analyseren hoe de publieke dienstverlening eruit moet zien en op basis daarvan
strategische personeelsbeleid ontwikkelen. Interne mobiliteit is één van de instrumenten om dat
strategische personeelsbeleid te realiseren.
› Houdt sterke punten vast, want dat is niet vanzelfsprekend. In de periode van organisch
reorganiseren werd de communicatie vanuit de directie goed gewaardeerd in het medewerkerstevredenheidsonderzoek; afgelopen jaar is die waardering afgenomen.
› De concerncontroller concludeerde dat de interne arbeidsmarkt en het plaatsingsproces nog
onvoldoende transparant waren voor medewerkers en dat zij onvoldoende konden inschatten wat
hun kansen voor bepaalde functies waren. Ook de kwaliteitseisen aan de functies moeten goed
onderbouwd en helder zijn. “Zorg dat je het proces, de workload per afdeling, de vraag en het
aanbod van functies voor iedereen inzichtelijk en transparant maakt” (Martien Dijkstra,
Concerncontroller ten tijden organische reorganisatie).
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