
Bedrijfsvoering ondersteunend aan 
primaire proces: governance in Utrecht 

• De Utrechtse achtergrond 
• Fundamentele reorganisatie Via B 
• Problemen in 2010 
• De nieuwe organisatie 
• Sturing op bedrijfsvoering 

• Dilemma’s en stellingen 
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Ambitie van Gemeente Utrecht, Via B 

     Organisatie is zodanig ingericht dat zij open, scherp, 
wendbaar en betrouwbaar kan inspelen op de veranderende 
eisen in de samenleving en de ambities van de politiek 
optimaal ondersteunt.  
 

     Doelen:  

   Beter antwoord op maatschappelijke vraagstukken-   
Vraag staat centraal  

     Concernsturing- Verantwoordelijkheden liggen laag in 
organisatie, werkprocessen worden gestandaardiseerd 
en vereenvoudigd 

 Versterking bedrijfsvoering- Kosten worden beheerst, 
overhead kosten zijn genormeerd 
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Situatie Bedrijfsvoering 2010/2011 

•  Ingreep in de organisatie: de zaak moet op orde 

•  Niet bestuurbaar, dreigende tekorten, 13e maand 

•  Onbeheerste groei spullen en kosten: U vraagt Dienst 
Ondersteuning levert  

•  Nauwelijks visie/kaders/beleid 

•  Producten zonder kostprijs 

•  Kosten toerekening op basis van oude sleutels -> 
oneerlijk 

•  Veel maat/meerwerk (inefficiënt) 

•  Organisatie ingericht naar functie (verkokering) 
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Programma: “Zicht op Sturing” 
met externe begeleiding 

• Tijd 

4 
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Nieuwe organisatie gemeente Utrecht 
2013 
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Directieraad +Directie Bedrijfsvoering 

•  Directieraad 

 Gemeentesecretaris 

 Dir Interne Bedrijven 

 Dir Bestuur en Concern  

 Themadirecteuren 

 

•  Directie Bedrijfsvoering 

 Gemeentesecretaris 

 Dir Interne Bedrijven  

 Dir Bestuur en Concern  

 3 Concernmanagers  
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Sturing op Bedrijfsvoering 

Concernmanagers BCS  Directeur Interne Bedrijven 

Functionele Sturing (OG)  Hiër. sturing uitvoering (ON) 

 

 

 

 

 

 

   Primair proces managers 
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Sturing op bedrijfsvoering 

•  Jaarlijks een strategische bedrijfsvoeringagenda door 
concernmanagers 

•  Professionele ontwikkeling en afstemming binnen de 
kolommen door concernmanagers 

•  Bedrijfsvloer: overleg vertegenw.  primair proces met 
vertegenw. van Interne Bedrijven, onder regie van de 
concernmanagers, 2 á 3 x per jaar 

•  Doel Bedrijfsvloer: evaluatie, innovatie  en waar nodig 
bijsturing van het basispakket en de afspraken over de 
adviesdienstverlening. 
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Productencatalogus 
•  Dienstverleningspakket vastgelegd in een productencatalogus (PC), 

waarin ook (kwaliteits)normen en prijzen zijn opgenomen. 

•  Opdrachtgever: Directieraad. 

•  Basisdienstverlening  

•  Groei/krimpsystematiek: budget ademt mee met de organisatie. 
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Basisdienstverleningsprincipes 

•  Basispakket - geen directe vraag relatie tussen manager primair 
proces en leverende afdeling. 

•  Draaiknoppen voor prijs basisdienstverlening: 
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Adviesdiensten en Projecten 
•  HRM-advies, communicatieadvies, projecten buiten 

bedrijfsvoering om etc. 
•  Manager Primair proces -  direct opdrachtgever én betaald 
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Dilemma’s uit de praktijk   

 

 

 
Stelling  

Efficiency voordelen zijn altijd haalbaar, ook als je organisatie strak 
georganiseerd is. Opgelegde taakstellingen hoeven daarom geen invloed 
te hebben op de prijs of kwaliteit van je dienstverlening.      

 

De inkt voor de opdrachten voor het 
komende jaar is nog niet droog of er 
komt al een nieuwe gemeentebrede 
taakstelling vanuit het concern.  
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Dilemma’s uit de praktijk   

Koekjesfabriek  
vs  

Ontwikkeling van een  
nieuwe wijn 

 

Stelling  

De eigenheid van de dienstverlening  (van projectmanagement tot 
afhandelen facturen)  is zo divers, dat standaardisatie qua besturing, 
rolverdeling, verrekening etc. resulteert in conflicten. Variatie daarin moet 
daarom mogelijk blijven. 
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Dilemma’s uit de praktijk   

Nieuwe rollen voor de 
partijen: 

op papier makkelijk, maar 
hoe wordt het 
werkelijkheid? 

 
 

 

 
Stelling  

Nieuwe rollen, nieuwe sturingsmechanismen kunnen mooi opgeschreven 
worden: in de praktijk blijkt pas hoe de machtsverhouding liggen en hoe 
je daar je checks and balances op moet organiseren. Een flexibele  
organisatie die daarop kan inspelen is een noodzaak. 

 

 

 


