Provincie Overijssel
(Jouw Uitwisseling 2019)

Ruimte en Bereikbaarheid

Bedrijfsvoering

Economie en Cultuur

Bestuurs- en Concernzaken

Teams
Beleidsstrategie, Beleidsvorming,
Beleidsrealisatie en het OV-bureau

Teams
Financiën, BackOffice Financiën, Personeel & Organisatie,
Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken

Teams
Leiding & Strategie en Beleid & Realisatie

Teams
Strategie, Bestuur, Concerncontrol en Advies, Communicatie,
Kabinet en Ondersteuning

duurzaamheid
ruimtelijke kwaliteit
wonen
omgevingsvisie
ruimte
ontwikkeling
steden en landelijk gebied
water
ondergrond
bereikbaarheid
openbaar vervoer
burgers
bedrijven
samenleving
overheden
belangengroepen

organisatie

bestuur

digitale
beleidscyclus

arbeidsvoorwaardenbeleid
HRM
bedrijfsvoeringoverleg
adviseren
controleren
faciliteren
provinciale kerntaken
besluitvorming
bedrijfsvoeringactiviteiten

Publieke Dienstverlening

Natuur en Milieu

Teams
Beleidsinformatie (Advies en Uitvoerend), Grondzaken,
Handhaving, Leiding, Subsidieverlening en Vergunningverlening

Teams
Strategie en bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling en
realisatie, Contractering

vak- en praktijkkennis
dienstverlening
subsidies

gronden
en
vastgoed

innovatie
analyses

bestuurlijke dossiers

data

vergunningen en
ontheffingen

realisatie

klant
zaakgericht
werken

provincieloket
evaluaties

toezicht

natuur
beleven

verduurzaming
landelijk gebied

beschermen

benutten

bestuurlijke kwaliteit

rijkstaken
strategie

samenwerking

lobby

communicatie

webbeheer
ondermijning
interbestuurlijk toezicht

concerncontrol

Project- en
Programmamanagement
Teams
Projecten & Programma’s, Flexpool en Trainees

Wegen en Kanalen
Teams
Investeringen, Assetmanagement en Bodemsanering,
Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise,
Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer

provinciale ambities
landschap

Natuur Netwerk Nederland

proceskunstenaars
P-werken

milieu

interbestuurlijk toezicht
gebiedsprocessen

ontwikkeling
uitvoering
samenwerking
culturele en economische beleid
vertegenwoordigers uit de samenleving
inspelen op initiatieven
provinciale ambities
aantrekkelijk
aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
vestigingsklimaat
cultureel erfgoed

samen met de samenleving
inspelen op initiatieven

IJsseldelta
duurzaamheid

canvas
versnellingskamer

vakantieparken Vechtdal

infrastructurele voorzieningen
waterwegen
provinciale wegen
bruggen en sluizen

uitvoering van
onderhoud

Indu-Zero

De Statengriffie
ondersteuning van
Provinciale Staten
besluitvormingsproces

De provincie Overijssel is een organisatie die vernieuwt, inspireert
en initiatief neemt. Overijssel investeert in grote, vernieuwende
projecten op regionale schaal.
De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie,
acht eenheden en de Statengriffie. Elke eenheid bestaat uit
meerdere teams. Hier vind je de werkvelden van de verschillende
eenheden en de structuur vind je in het organogram.

organiseren en bijwonen
van bijeenkomsten
info-sessies

statentafels

workshops
werkbezoeken
samenwerking met
Gedeputeerde Staten

