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Algemene voortgang 
We werken aan het optimaliseren van de opgavegestuurde netwerkorganisatie die denkt en handelt vanuit 
de opgaven van Brabant. Hiervoor zijn we in 2020 gestart met nieuwe programma’s en een collectief van 
programmamanagers. Er wordt goed samengewerkt tussen de programma's binnen bedrijfsvoering maar 
ook de samenwerking met de overige programma’s en externe partners gaat voortvarend.  
De komst van corona en de maatregelen van het kabinet hebben natuurlijk ook impact op uitvoering van 
onze werkzaamheden en voortgang van de programma’s. Het welzijn en de gezondheid van onze 
medewerkers en partners staat voorop. Daarnaast is het in verband met onze maatschappelijke functie ook 
belangrijk dat we onze werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Alles wordt in het werk gesteld om de 
gewenste kwaliteit te bieden en medewerkers te ondersteunen met de benodigde (digitale) faciliteiten. 

Wat willen we bereiken? 

Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen 
 

 
Stand van zaken 
 

Slim, snel en effectief samenwerken met partners 
 

 
Stand van zaken 
 

Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Beweging en verfrissing in de organisatie 
Voldoende verfrissing en vernieuwing van talent in de organisatie: nieuwe instroom stagiaires, Brammers, 
trainees en nieuwe instroom medewerkers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst: (aantal) medewerkers 
(referentiejaar 2019) 
 

 
Kwaliteit 
 

We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
binnen onze organisatie 
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze 
organisatie: we voldoen aan de Quotumwet wat betreft invulling van participatiebanen (fte = 25,5 
uur/week): 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Norm Quotumwet* (aantal fte) 37,8 41,2 44,6 47,9 49,5 

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage. 
 

 
Kwaliteit 
 

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de 
markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming 
Herzien Inkoop- en aanbestedingsbeleid in 2020 
 

 
Kwaliteit 
 

Tijdige afhandeling van facturen 
Indicator: 95% van de facturen worden binnen de termijn van 20 dagen betaald. 
 

 
Kwaliteit 
 

Tijdige afhandeling van subsidies 
Indicator: 95% van de subsidies worden binnen de termijnen afgehandeld. 
 

 
Kwaliteit 
 

Financieel overzicht 
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II 

    

Lasten 132.488 4.665 137.146 

    

    

    

    

Baten 132.488 4.665 137.146 

saldo baten en lasten 0 0 0 

Specificatie besluitvorming 
Specificatie van de besluitvorming vindt u hier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brabant.nl/-/media/cc70d49c54ef4fc9af90c0836d981e6f.pdf

