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1. O
 NTWIKKELING VAN EEN OPGAVEGESTUURDE
NETWERKORGANISATIE

Als organisatie ook in de toekomst van meerwaarde blijven voor Brabant, is een uitdaging
voor ons allemaal. Samen werken we daarom aan een toekomstbestendige organisatie.
In de afgelopen jaren hebben we, als totale organisatie, grote stappen gezet, maar een
organisatie is nooit ‘klaar’ met ontwikkelen. Er komen steeds nieuwe vragen op ons af,
en daar moeten we als organisatie op inspelen. Vragen die voor de provincie belangrijk
zijn hierbij: hoe werken we optimaal samen met partners? Welke nieuwe manieren van
werken vraagt dit van ons? Hoe blijven we een aantrekkelijk werkgever? Hoe willen we
leiderschap in onze organisatie ontwikkelen? Etc.

Dit Kompas Toekomstbestendige organisatie geeft de uitgangspunten en richting
om de volgende stappen te zetten als opgavegestuurde netwerkorganisatie:
we zijn al goed op weg, maar we willen ons blijven ontwikkelen. Met dit
kompas beogen we een gedeelde visie op de toekomst, in de praktijk van
alledag geven we hier gezamenlijk betekenis aan. Immers in programma’s en
projecten voer jij concrete activiteiten uit die bijdragen aan een beter Brabant.
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2. WAT VRAAGT DIT KOMPAS VAN JOU?
Verder ontwikkelen als organisatie doen we vooral samen, iedereen binnen de
organisatie heeft hierin een rol. Dus vragen we van jou:

•	Ben je bewust van de wijze waarop jouw werk bijdraagt aan de realisatie van

de zes opgaven (waaraan willen we werken) en de vier ambities (hoe willen we
werken);

•	Werk samen met (netwerk)partners waar dat van belang is om resultaten te

realiseren. Ben je hierbij steeds bewust van de rol die we als provincie willen
spelen: gaan we richting geven? Beweging stimuleren? Ontwikkelingen mogelijk
maken of waar maken? Speel hierbij flexibel in op wat er in, met, voor en door
Brabant gevraagd wordt binnen de mogelijkheden van onze rol als provincie;

•	Werk samen met collega’s van andere programma’s aan de realisatie van de

opgaven. Leer en experimenteer hierbij met nieuwe werkwijzen en het delen van
kennis binnen onze organisatie, via bijvoorbeeld BrainS, en daarbuiten;

•	Bekijk de mogelijkheden om jouw werk nog leuker en effectiever te maken,
bijvoorbeeld door te innoveren of verbeteringen door te voeren;

•	Investeer in de samenwerking in je team, geef elkaar feedback en evalueer

projecten, zodat jullie samen nog betere resultaten kunnen bereiken en elkaars
talenten benutten.

Met dit Kompas geven we richting aan een organisatie die ook in de toekomst stevig
staat, in de praktijk van alledag geven we gezamenlijk invulling aan de ontwikkeling,
daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Want in de programma’s en projecten
voeren we samen concrete activiteiten uit, die bijdragen aan een beter Brabant.

“MET DIT KOMPAS GEVEN WE RICHTING
AAN EEN ORGANISATIE DIE
OOK IN DE TOEKOMST STEVIG STAAT.”
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3. WERKEN VANUIT OPGAVEN
De wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. Veranderen is het nieuwe
continuüm. Dat vraagt van ons als provincie dat we ons steeds slim, snel en effectief
aanpassen aan de veranderende omstandigheden om ons heen. Het stelt eisen aan
onze organisatie als het gaat om kwaliteit en onze wendbaarheid. Tegelijkertijd vraagt
het dat we elkaar vertrouwen geven en ruimte bieden om snel en proactief te kunnen
handelen. We zijn er daarbij van overtuigd dat we als organisatie meer toegevoegde
waarde leveren als we meer vanuit de maatschappelijke opgaven denken en doen.
En bewust nadenken over hoe we een bijdrage willen leveren aan deze opgaven.

“DE WERELD OM ONS HEEN VERANDERT SNEL

EN VOORTDUREND. DAT VRAAGT VAN ONS
ALS PROVINCIE DAT WE ONS
STEEDS SLIM, SNEL EN EFFECTIEF AANPASSEN.

”

We werken samen met onze partners aan de opgaven en kunnen in deze samenwerking
verschillende rollen vervullen. We denken daarom steeds na over de rol die we
als provincie in willen vullen: Gaan we richting geven? Beweging stimuleren?
Ontwikkelingen mogelijk maken of waar maken? Want elke rol vraagt een andere
manier van werken, zowel intern als met onze partners.
De opgaven die we centraal stellen, zijn vastgelegd door Provinciale Staten in de
Omgevingsvisie (2018). Het gaat om:

Gezonde & Veilige
Leefomgeving

Energietransitie

Klimaatproof

Duurzame
verstedelijking/ vitaal
platteland en mobiliteit

Duurzame
concurrerende
economie

Leefbaarheid

KLIMAAT
ENERGIE
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We streven daarmee de volgende doelen na in 2030 (Bron: Omgevingsvisie):

Gezonde & Veilige
Leefomgeving

Energietransitie

Klimaatproof

KLIMAAT
ENERGIE

Brabant heeft een aanvaardbare leefomgevings
kwaliteit doordat wij voor alle aspecten voldoen aan
de wettelijke normen. Natuurgebieden zijn ingericht,
de afname van biodiversiteit is naar een positieve
trend omgebogen, waardevolle cultuurhistorische
landschappen zijn behouden en er is breed draagvlak
voor de nieuwe energie- en klimaatadaptieve
landschappen door de ontwerpende aanpak.

Ten minste 50% reductie van broeikasgassen ten
opzichte van de uitstoot in 1990 en ten minste 50%
duurzame energie.

Brabant handelt al sinds 2020 klimaatbestendig en
waterrobuust; in 2030 zijn de eerste grote gebieds
opgaven daartoe al gerealiseerd.

Duurzame
verstedelijking/ vitaal
platteland en mobiliteit

Brabantse partijen werken aan de transformatie van het
bestaand bebouwd gebied van Brabant. Ondersteund
door de digitale ontwikkelingen zijn er belangrijke
stappen gezet in de richting van een excellent en
duurzaam woon-, leef- en vestigingsklimaat met een
comfortabel, betrouwbaar en multimodaal verkeers- en
vervoersysteem. Bewoners uit alle geledingen van de
bevolking voelen zich verbonden met hun omgeving en
met elkaar doordat zij meedenken en meedoen aan de
veranderingen in hun omgeving.

Duurzame
concurrerende
economie

Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. We
werken aan een circulaire economie door duurzamer
om te gaan met de beschikbare grondstoffen en
natuurlijke bronnen. We verminderen daartoe samen
met maatschappelijke partners het gebruik van niet
vernieuwbare grondstoffen (mineraal, fossiel en
metalen) volgens de landelijke afspraken met 50%.

Leefbaarheid

Meer mensen delen in en dragen bij aan een goede
kwaliteit van leven in een steeds veranderend Brabant.
Waarbij we stimuleren dat alle Brabanders gelijke
kansen krijgen en benutten. Door sport, cultuur, erfgoed
en het stimuleren van lokale initiatieven verbeelden we
onze trots op Brabant en versterken we de kwaliteit van
leven.
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Deze opgaven zijn samen met de Brabantse partners geformuleerd, en daarmee
herkenbaar voor onze partners. Bovendien zijn het niet specifieke Brabantse opgaven,
maar opgaven die veelal van lokaal tot mondiaal niveau spelen. De wijze waarop wij
er nu mee omgaan, bepaalt mede onze toekomst. De provincie kan vanuit haar rol als
middenbestuur hierin een verbindende rol spelen. De oplossing voor de opgaven vinden
we dan ook regelmatig in een gebiedsgerichte aanpak.

De zes opgaven zijn nader uitgewerkt in beleidskaders. Wil je meer weten
over ons beleid voor verschillende opgaven, lees dan op BrainS de korte
toelichtingen op deze beleidskaders. Voor de inhoud van ons werk en de
vormgeving van beleid zijn de beleidskaders en de Omgevingsvisie leidend,
voor de manier waarop we willen werken ligt de basis in dit Kompas.
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4. VOORTZETTEN INGEZETTE BEWEGING

THEMATAFELS

Kabinet

GS

Concern Control
CIO

Realisatieprogramma’s:
mogelijk maken &
waar maken

Concernprogramma’s:
Richting geven, beweging
stimuleren, mogelijk maken

Kwaliteit
Openbaar Bestuur

Slimme en Groene
Mobiliteit

Slimme Financiering &
Participaties

Ondersteuning Bestuur &
Management

Milieu &
Energie

Multimodale
Bereikbaarheid

Vergunningen, Toezicht
& Handhaving

Bedrijfsvoering,
Beleid & Advisering

Economie, Kennis &
Talentontwikkeling

SmartwayZ.NL

Infrastructurele
Projecten

Dienstverlening ICT

Wonen, Werken &
Leefomgeving

Landbouw &
Voedsel

Majeure Projecten &
Ontwikkelbedrijf

Facilitaire Dienstverlening

Natuur

Cultuur, Sport &
Erfgoed

Aanpak Stikstof

Water & Bodem

(tijdelijk)

THEMATAFELS

Ontwikkelprogramma’s:
Richting geven &
beweging stimuleren

Aanjaagprogramma:
Innovatieve Samenwerking

Griﬃe

CdK
DT

THEMATAFELS

Aanjaagprogramma:
Innovatieve organisatie

PS

Stuurinformatie &
Administratie

THEMATAFELS

In 2016 startte de beweging naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie.
Een belangrijke stap in deze ontwikkeling was het scheiden van de H (Hiërarchisch)- en
O (Operationeel)- managementrol: onze H-managers sturen op de ontwikkeling van onze
medewerkers en onze O-managers (programmamanagers) op de te behalen resultaten.
We hebben gaandeweg geleerd, verbeterd en aangepast waar nodig. En zijn nu zover
dat onze organisatiestructuur voor de komende jaren helder is. We werken in programma’s
waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. Die programma’s werken ieder
afzonderlijk en als samenhangend geheel aan een samenhangende set van doelen en
resultaten die bijdragen aan het realiseren van onze opgaven. Daarnaast onderscheiden
we eenheden van medewerkers met vergelijkbare rollen en inhoudelijke expertises.

Deze eenheden worden aangestuurd door H-managers, hierbij staat ontwikkeling van
medewerkers centraal. Als medewerker werk je vanuit een eenheid voor één of meerdere
programma’s.
Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren geïnvesteerd in hoe we willen werken.
Daartoe heeft de directie bij haar start (in 2018) het samenspel van de vier ambities
geïntroduceerd.
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5. DE ESSENTIE

Het fundament van onze organisatie vinden we bij onze organisatie missie, visie en kernwaarden. Deze missie, visie en kernwaarden geven
weer wat voor organisatie we willen zijn en op welke manier wij willen werken.
MISSIE:
Wij halen het beste uit onszelf én onze partners
voor de toekomst van Brabant. Samen helpen
wij Brabant beter maken: aantrekkelijk,
bereikbaar, concurrerend en duurzaam.
Brabant hoort tot de top van kennis- en
innovatieregio’s.

VISIE:
Wij zijn een opgavegestuurde
netwerkorganisatie van professionals met
ruimte.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:
•
•
•
•

Verbindend
Doortastend
Vernieuwend
Betrouwbaar
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6. WERKEN VANUIT ONZE AMBITIES
De vier ambities: Medewerkers in hun kracht, IJzersterke organisatie, Ontwikkeling van Brabant en Tevreden bestuur, fungeren als een soort intern stuurwiel voor de organisatie.
Steeds wordt gezocht naar een evenwichtig samenspel tussen deze vier ambities, om zo het beste uit onszelf en uit onze partners te halen voor de toekomst van Brabant.

IJzersterke organisatie:
Wij zijn een opgavegestuurde
netwerkorganisatie met
realisatiekracht, die in verbinding
staat met de Brabantse maatschappij.
Wij leveren volgens afspraak en zijn
voorspelbaar.

Medewerkers in hun kracht:
Onze medewerkers zijn zelfbewuste
professionals die initiatief tonen
binnen de context van de Brabantse
opgaven.

IJzersterke
organisatie

Medewerkers
in hun kracht

Ontwikkeling
van Brabant

Tevreden
bestuur

Ontwikkeling van Brabant:
De grote maatschappelijke opgaven
en transities worden samen met
partners in Brabant voortvarend
op- en aangepakt.

Tevreden bestuur:
Het provinciaal bestuur voelt zich
maximaal ondersteund vanuit de
ambtelijke organisatie om het
Bestuursakkoord te realiseren.
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De richting voor de toekomstbestendige organisatie is hieronder nader uitgewerkt aan de hand van onze vier ambities.
MEDEWERKERS IN HUN KRACHT
Deze ambitie gaat over ons allemaal: de professionals in de organisatie. Wij zijn
vakmensen die resultaten bereiken binnen de opgaven van en voor Brabant. Samen
werken binnen en buiten de organisatie is voor ons vanzelfsprekend. Als medewerker
neem je verantwoordelijkheid voor het werk waarvoor je aan de lat staat, dit doe je
samen met je team. Eigenaarschap, resultaatgerichtheid en aanspreekbaar zijn; dat zijn
de kenmerken die binnen teams en in samenwerking tussen teams centraal staan.
Ook ben je als medewerker flexibel inzetbaar en gebruik je je talent optimaal. Door het
ophalen van feedback en zelfreflectie blijf je je ontwikkelen en haal je het beste uit jezelf.
Voor je persoonlijke ontwikkeling krijg je volop ruimte om je kwaliteiten in te zetten, en je kennis
en vaardigheden te versterken, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en trainingen via
de BrabantAcademie. Daarbij verwachten we dat je zelf de regie neemt over je ontwikkeling
en stippel je, met ondersteuning van en in gesprek met je H-manager, zelf jouw loopbaan uit.

IJZERSTERKE ORGANISATIE
Een IJzersterke organisatie is de basis om ons werk goed te kunnen doen.
Deze ambitie gaat over de prestaties van onze organisatie. De realisatiekracht,
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. We investeren in relaties en samenwerking
in en tussen teams. Teams krijgen ruimte om resultaten te realiseren voor de opgaven
waaraan ze werken. Bovendien kennen we elkaars talenten, zodat we elkaar
kunnen helpen. Dit doen we binnen teams, maar ook organisatiebreed, zodat
uitwisseling van kennis en talenten over de gehele organisatie mogelijk is.
In samenwerking met elkaar en met anderen doen we wat we zeggen: we komen onze
afspraken na. Een goed samenspel tussen directie, H-managers en programmamanagers
is hierbij van belang. We maken onze werkprocessen zo simpel mogelijk. Tot slot
is het cruciaal om te weten hoe we ervoor staan als organisatie: we zijn in control
en hebben stuurinformatie beschikbaar om, daar waar nodig, bij te kunnen sturen.
We voeren dan ook regelmatig gesprekken met elkaar over hoe we ervoor staan.
Deze gesprekken voeren we op alle niveaus: van directie tot medewerkers.

ONTWIKKELING VAN BRABANT
Als provincie willen we een natuurlijke samenwerkingspartner zijn, een
verbindende schakel tussen EU/Rijk en regio/gemeenten. Samen werken we
aan de Brabantse opgaven. Dat vraagt van ons dat we wendbaar zijn en
meebewegen met ontwikkelingen in de omgeving, schakelen en omgaan met
kansen én onzekerheden. We werken daarom integraal en opgavegestuurd.
We stellen de logica van de zes maatschappelijke opgaven centraal en niet de
logica van de organisatie. We kunnen als organisatie een trekkersrol invullen
of loslaten en initiatieven van anderen (bedrijven, instellingen) stimuleren
en faciliteren. Zoals in de inleiding van dit stuk al aangegeven: we kunnen
diverse rollen vervullen als organisatie. Dat betekent dat we steeds vaker
integraal werken aan meerdere opgaven in één gebied. We denken daarbij
steeds bewust na over welke rol we als provincie willen invullen: Gaan we
richting geven? Beweging stimuleren? Ontwikkelingen mogelijk maken of waar
maken? Want elke rol vraagt een andere manier van werken, zowel intern
als met onze partners. Samen met onze partners maken we Brabant beter.

TEVREDEN BESTUUR
Ons streven is dat het provinciaal bestuur zich vanuit de ambtelijke organisatie
maximaal ondersteund voelt om het bestuursakkoord te realiseren.
De ambtelijke organisatie adviseert stevig en duidelijk over hoe de ambities
en doelen behaald kunnen worden en faciliteren besluitvorming in Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten. Prioriteiten stellen is hierbij ook onderwerp
van gesprek. Dossiers bereiden we integraal, zorgvuldig en tijdig voor.
Het realiseren van deze ambitie vraagt van de organisatie en bestuur
een goede samenwerking, waarin beiden verantwoordelijk zijn voor het
behalen van het resultaat. Voor ons betekent dit, dat we betrokkenheid
tonen, ons goed kunnen verplaatsen in de leefwereld van bestuur en
verantwoordelijkheid nemen in het besluitvormingsproces. Want een goede
samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie is van groot belang,
zodat we samen met onze partners daadkrachtig voor Brabant zijn.
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7. KOERS 2030
Met de Omgevingsvisie hebben we onze inhoudelijke
koers bepaald door opgaven te benoemen met
bijbehorende ambities. Daarmee zijn we als bestuur
en organisatie niet automatisch ook voldoende
geëquipeerd om onze opgaven en ambities te
realiseren. In Koers 2030 heeft Gedeputeerde Staten
daarom recentelijk de volgende prioriteiten benoemd
om als provincie in positie te zijn om onze opgaven
richting 2030 te kunnen realiseren: Gezamenlijke
taal, Duurzaam begroten en Toekomstbestendige
organisatie. Dit Kompas biedt vooral een kader voor
Toekomstbestendige organisatie. We zetten de ingezette
beweging, zoals hiervoor beschreven, voort.
Koers 2030 scherpt de richting verder aan.
In het volgende hoofdstuk is uitgewerkt hoe we ervoor
zorgen dat we een toekomstbestendige organisatie zijn
en blijven.
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8. T
 OEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE:
SAMEN LEREN EN ONTWIKKELEN

Wat gaan we in de komende jaren organisatiebreed doen? Zoals gezegd: we gaan
samen leren en ontwikkelen. We stellen een aantal prioriteiten voor de doorontwikkeling
van de opgavegestuurde netwerkorganisatie. Gedeputeerde Staten heeft in Koers 2030
aangegeven in te willen zetten op een Toekomstbestendige organisatie en daarbij
drie aandachtsgebieden benoemd: Organisatieontwikkeling, Toekomstbestendige
bedrijfsvoering en Aantrekkelijk werkgeverschap. De zes prioriteiten die we hieronder
noemen sluiten bij deze aandachtsgebieden aan.

“WE GAAN DOOR MET HET
ONTWIKKELEN VAN ONZE
OPGAVEGESTUURDE
NETWERKORGANISATIE

”
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Wat willen we bereiken in 2023:

ORGANISATIEONTWIKKELING
Werken vanuit de zes opgaven is gemeengoed in onze
organisatie. Opgavegestuurd programmeren helpt ons
daarbij. We doen ons werk vanuit de vier ambities,
waarbij we steeds bewust stilstaan bij welke rol we als
provincie willen invullen.

TOEKOMSTBESTENDIGE
BEDRIJFSVOERING
Concernprogramma’s zorgen ervoor dat de organisatie
haar werk kan doen op een efficiënte, prettige en
veilige manier, dat het bestuur kan functioneren en
dat we een Huis voor Brabant voor alle inwoners en
partners zijn.

AANTREKKELIJK WERKGEVERSCHAP
We weten talenten voor Brabant aan te trekken en te
behouden.
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Hoe gaan we dit doen? Om dit te bereiken zetten we tot en met 2023 in op:

1. WERKEN VANUIT ONZE AMBITIES
Vanuit de vier ambities invulling geven aan ons werk en
hiermee bewust aan de slag gaan, vraagt om duiding
van de ambities binnen de eenheden en teams. In elk
programma en bijbehorende teams, passend bij de
aard van het werk en elk op een eigen tempo, gaan we
de ambities doorleven. Doel is om de ambities bewust
te vertalen naar gedrag en activiteiten.
Dit doen we door middel van sessies op maat waarin
elke eenheid en elk team nader invulling geeft aan
de missie, visie en ambities. Daarnaast verankeren
we de ambities in leertrajecten, trainingen en
sturingsgesprekken. Wil je hier meer over weten?
Klik hier.

2. DOORONTWIKKELING
OPGAVEGESTUURD WERKEN
We gaan opgavegestuurd programmeren verder
borgen in de organisatie. Uiteindelijk willen we in
alle haarvaten van onze organisatie opgavegestuurd
werken. De methodiek opgavegestuurd programmeren
zien we als hét hulpmiddel, omdat dit ons helpt om
de vertaling te maken van opgaven naar resultaten.
Dit doen we in het project doorontwikkeling
opgavegestuurd werken, meer informatie over dit
project kun je hier lezen.

3. ACTUALISATIE STRATEGISCH
PERSONEELSBELEID
De continue veranderingen in de samenleving vragen
ook een doorontwikkeling van het P&O beleid van de
provincie, onze medewerkers en hun kwaliteiten dienen
immers goed aan te blijven sluiten op de beweging
die onze organisatie maakt. In het geactualiseerde
strategisch personeelsbeleid komt naar voren hoe
we een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven.
Onderwerpen die in het beleid naar voren komen zijn
bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de arbeidsmarkt en
arbeidsrelaties (aantrekkelijk werkgeverschap). Je kunt
er hier meer over lezen.

4. DOORONTWIKKELING
VAN STURING
We investeren in sturing, zodat we regelmatig in
gesprek zijn over: hoe ons werk bijdraagt aan de
opgaven en hoe de voortgang van ons werk is. Dat
doen we onder andere door portfoliosturing vanuit
de directie verder vorm te geven, met bijvoorbeeld
voortgangsgesprekken en - rapportages. Maar ook
binnen de programma’s maken we hier afspraken over.
Meer informatie over de ontwikkeling van sturing lees
je hier.

5. LEERTRAJECT SAMEN-KRACHT
In het leertraject SAMEN-Kracht werken directie,
H-managers en programmamanagers aan hun
leiderschapskracht en het samenspel tussen
de verschillende managementrollen in een
opgavegestuurde netwerkorganisatie. Meer informatie
over SAMEN-Kracht vind je hier.

6. VISIE BEDRIJFSVOERING 2023
We werken aan de realisatie van de Visie
Bedrijfsvoering 2023. Zodat bedrijfsvoering blijft
aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij.
We zetten hiervoor in op diverse projecten
(bijvoorbeeld management- en stuurinformatie,
ontwikkeling Huis voor Brabant) en daarnaast werken
de concernprogramma’s aan hun eigen ontwikkeling
met o.a. een traject voor teamontwikkeling. Steeds
staan hierbij de uitgangspunten slim, gastvrij, innovatief
en professioneel centraal. Dit doen we natuurlijk
binnen wettelijke kaders en in control, want het is
van belang dat we weten hoe we ervoor staan en
rechtmatigheid steeds in beeld is. Meer weten over de
visie bedrijfsvoering 2023 en de projecten die hieruit
voortkomen? Je leest er hier meer over.
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9. T
 OT SLOT

Omdat we in een snel veranderende omgeving werken, leggen we niet nu
al volledig vast welke weg we tot en met 2030 afleggen. Mogelijk vragen
veranderende omstandigheden gaandeweg om bijsturing. In 2023 bekijken
we de voortgang die we geboekt hebben en herijken we dit Kompas
Toekomstbestendige organisatie.
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