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De doorontwikkeling, een routekaart voor opvolging acties drie rapporten
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Vlecken
Met het uitwerken van de thema’s, ontwikkelpunten en aanbevelingen uit drie
rapporten kan onze organisatie zich verder ontwikkelen. Deze drie documenten zijn:
1. De Toekomstagenda 2021 – 2025 van uw bestuur, de strategische agenda voor
de komende vier jaar.
2. De Onderzoeksrapportage Assessment interne organisatie en
beheersinstrumentarium van EY, met aanbevelingen voor verbetering van
processen, instrumenten en communicatie over de financiële
informatievoorziening.
3. De onderzoeksrapportage ‘Op afstand maar in verbinding’ van de provincie
Limburg, met aanbevelingen voor verdere professionalisering van de relatie
opdrachtnemer-opdrachtgever.
Omdat de thema’s en aanbevelingen uit deze rapporten grotendeels in lijn zijn, zijn
de hieruit volgende acties in onderlinge samenhang gebracht in de notitie
‘De doorontwikkeling’. Deze notitie geeft een overall beeld van de acties, uitgezet in
tijd, om een gecombineerd uitvoeringstraject mogelijk te maken.
Voor het aflopen van de huidige bestuursperiode zijn op basis van de planning de
volgende onderwerpen geïmplementeerd en afgerond:
1. Positionering en zichtbaarheid;
2. Groeien naar partnerschap;
3. Interne ontschotting;
4. Aantrekkelijk werkgeverschap;
5. Implementatieplan aanbevelingen EY, opvolging/implementatie conform
planning.
Om acties succesvol te kunnen implementeren zijn samenwerking en onderlinge
communicatie sleutelwoorden. Niet alleen intern, maar zeker ook met onze
deelnemers/partners. Zo kunnen wij worden versterkt in de groei van een
proces georiënteerde organisatie naar een systeem- en ketengerichte organisatie.
Uw bestuur zal tweemaal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang van de
uitvoering van de acties. De insteek is dat deze voortgangsnotities de termijnen van
aanbieding van de voorjaars- en najaarsrapportage volgen.

Onderliggende stukken
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Notitie ‘De doorontwikkeling’
Binnen bestaande financiële kaders, de uitwerking bepaalt of er aanvullend moet
worden geraamd.
- AB 9 december 2020: Toekomstagenda 2021 – 2025;
- AB 9 december 2020: Onderzoeksrapportage Assessment interne organisatie en
beheersinstrumentarium.
Reflecteren op de beschreven aanpak in de notitie ‘De doorontwikkeling’.

