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Er ligt een unieke kans om als provincie een stevige rol in de ruimte te pakken, 
want er liggen in de komende jaren grote opgaven op het bordje van de provin-
cie. Die conclusie deelden alle aanwezigen wel. Maar er was ook overeenstem-
ming dat dit wat vraagt van provinciale organisaties. Met de ambtelijke top van 
enkele provincies bespraken we dit aan de hand van drie dimensies die de basis 
waren van de vooraf gedeelde discussienota Nu de belofte waarmaken; sturing, 
cultuur en bestuursstijl.  Wanneer we nu de belofte waar willen maken is van de 
provincie een andere manier van werken nodig. We kwamen tot de volgende vier 
lessen voor de provinciale organisaties en het management dat daar sturing aan 
zal moeten gaan geven: 

https://hiemstraendevries.nl/actueel/nu-de-belofte-waarmaken/


De opgaves en de complexiteit zijn groot. En er is ook de nodige maatschappelijke 
onrust. Provinciale organisatie hebben deze complexiteit en onrust te omarmen. 
Erken dat de manier van werken van de overheid deel van probleem is. Dat de 
oude manier van werken van professionals, managers en bestuurders ook moet 
veranderen om effectief te werken aan de uitdagingen van deze tijd. 

• Erken dat ‘ontgroeien’ en ‘keuzes maken’ deel van de oplossing zijn. Ons 
historisch provinciaal DNA is gericht op ‘groei- meer van alles en mogelijk 
maken’ en het niet maken van keuzes. Het is noodzakelijker dan ooit dat 
ambtelijk én bestuurlijk (nieuwe coalities) groei te herdefiniëren vanuit een 
nieuwe bril en groei paradigma (ecologische groei, duurzaam concurrentiever-
mogen) hiernaar gaan kijken.

 
Voor het (top) management van provincies vraagt dit juist in de komende periode 
écht aandacht te hebben voor wat deze verandering voor ‘hun’ mensen betekent.
• Bijvoorbeeld door niet de oude lineaire manier van plannen en realiseren toe te 

passen. Nu ‘wacht’ uitvoering nog op beleid of programmaring terwijl starten 
met uitvoering vaak ook een realistische optie is omdat er veel consensus is op 
eerste acties (bijvoorbeeld grondaankoop). Door te investeren in een lerende 
organisatie. Zorgen dat je uitvoert én reflecteert en leert. 

 

2. Een effectieve provincie heeft haar ‘bricolerend 
vermogen’ te vergroten 

Bricolerend vermogen is een term uit België die verwijst naar deze houding om te 
gaan doen in een imperfecte beleids- en politieke wereld en niet de verleiding te 
weerstaan om ‘eerst perfecte plannen te maken’ .
In veel provinciehuizen gaat “beleid maken” nog altijd vooraf aan uitvoeren. De 
uitdagingen van vandaag vragen om snelheid van handelen en een grotere focus 
op de uitvoering. En dat uitvoering en beleid parallel lopen. Erken dat imperfect en 
soms tegenstrijdig beleid een realiteit is. Laat je daar niet door afremmen, ga aan 
de slag als provincie.
 
Voor het (top) management van provincies vraagt dit juist in de komende periode 
de uitvoering belangrijker te maken 
• Bijvoorbeeld door de grote groep uitvoerende collega’s meer aandacht te 

geven en in de spotlights te zetten. Een van de deelnemende provincies zet 
ook bewust in op het verkleinen van beleidsapparaat en het starten van een 
discussie over de vraag waarom professionals in ‘beleid-bestuur’ beter worden 
betaald dan de uitvoering. ‘Als je een salarisschaal omhoog wilt dan moet er 
beleid of bestuur in je functieomschrijving staan’.

• Nieuwe taal helpt. Woorden als ‘beleid’ en ‘uitvoering’ helpen niet meer in deze 
tijd. Ze scheppen afstand en worden vaak gezien als boven (beleid) en onder-
geschikt (uitvoering) aan elkaar. Het is zoeken naar nieuwe taal om de nieuwe 
provinciale focus te ondersteunen. ‘Is de plek waar een windmolen komt te 
staan nu uitvoering of beleid?’ is een illustratie dat het onderscheid niet meer 
helpt. Beter is het om het woord REALISATIE te gebruiken omdat dit denken 
en doen veronderstelt.

  

1. In de spiegel kijken: erkenning als startpunt voor 
verandering



3. Maak de uitvoering niet alleen belangrijker, maar ook 
beter

De verkokering is nog altijd niet (helemaal) doorbroken. Dat is wel nodig om 
de maatschappelijke opgaven effectief aan te kunnen pakken. Doorbreek het 
patroon van de sectorale uitvoeringsactiviteiten. Verbind de gescheiden logica 
van het ‘regionaal samenwerken’ en het ‘gebiedsgericht werken’. Waar regionaal 
samenwerken vaak beleidsmatig en bestuurlijk is staat het gebiedsgericht werken 
in het teken van programmeren en uitvoeren. Door deze te verbinden, dwars door 
sectorale kokers heen, wordt de uitvoering beter. In de sessie werd de metafoor 
gebruikt van de gekleurde busjes: In provincies hebben programma’s een eigen 
uitvoeringsplan die leidt tot activiteiten in de provincie (een gekleurd busje). In 
provincie rijden allerlei verschillende kleuren busjes rond (eigen uitvoeringspro-
gramma’s van programma’s) terwijl voor de partners, burgers en (agrarische) 
bedrijven dat verwarrend is. Hoe kunnen provincies creatiever uitvoering en ideeën 
verbinden?
 
Voor het (top)management van provincies vraagt dit om op een  manier te gaan 
sturen waarin resultaten in de regio leidend zijn
• Bijvoorbeeld door regionale teams te formeren en de kleine en grote resultaten 

in de regio leidend te maken.
 

4. Uitvoeringskracht vraagt om nieuwe samenwerkingsar-
rangementen tussen overheden

Geen enkele overheid kan in z’n eentje een opgave aanpakken. Er zal altijd samen 
gewerkt moeten worden met mede overheden, zeker als middenbestuur. Door 
financieel, cultureel en operationeel over de grenzen van de eigen organisatie te 
kijken, kan er veel meer uitvoeringskracht worden gerealiseerd. 
• Financieel: Het rijk financiert vanuit allerlei sectorale budgetten (van OV infra-

structuur: voorbeeld treinstation) tot en met de woningbouw. In een gebied 
moet dit samenhangend en worden gerealiseerd. Doordat één aspectbudget 
niet geregeld is vertraagd de hele realisatie. Door gebiedsgericht te financieren 
wordt het voor de rijksoverheid ook duidelijk dat dit in samenhang moet.

• Cultureel: De uitdagingen vragen om meer schouder en schouder te staan 
met andere overheden. Het is makkelijk om te klagen en boos te worden op 
de rijksoverheid. Als provincies zelf anders gaan werken is dat ook een prikkel 
voor de rijksoverheid om anders te gaan werken. Kortom: verleidt of dwing de 
rijksoverheid met goede (samenhangende) plannen om ook minder verkokerd 
te werken;

• Operationeel: er zit veel (meer) uitvoeringskracht bij andere overheden 
(gemeenten, waterschappen) dan gedacht wordt. Benut deze uitvoerings-
kracht. Dus niet zelf als provincie alle uitvoeringskracht op te bouwen maar 
juist de aanwezige uitvoeringskracht te combineren.

Voor het (top)management van provincies vraagt dit om meer tijd en energie te 
maken voor (relevante) netwerken met andere overheden.
• Bijvoorbeeld door actief mee te draaien in samenwerkingsverbanden, zodat er 

korte lijntjes ontstaan en je mede overheden makkelijker kan vinden. 
• Door ook kritisch te zijn op deelname aan samenwerkingsverbanden waar de 

provincie geen waarde toevoegt.

De deelnemende directeuren spraken af om elkaar in januari weer te ontmoeten 
en dan aan de hand van nieuwe ervaringen door te praten over de vraag wat 
provinciale organisaties te doen hebben om de grote ruimtelijk- economische 
opgaven waar te maken. 


