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Introductie  
 

We zien dat er discussie is over de vraag of de gehele 
organisatie of slechts een deel van de organisatie 
volgens de principes van opgaven gestuurd werken 
aan de slag zou moeten gaan. We signaleren af en 
toe dat het beeld bestaat dat opgaven gestuurd 
werken alleen van toepassing is op complexe 
maatschappelijke opgaven. De gedachte dan is dat 
productie- of zaakgerichte activiteiten en 
ondersteunende werkzaamheden een andere 
benadering vragen – zoals vergunningverlening, 
burgerzaken en facilitaire dienstverlening. Dit beeld 
klopt wat ons betreft niet. 
 
Opgaven gestuurd werken is vooral een werkwijze om 
aan de slag te gaan met concrete zaken – met focus op 
realisatie en gezamenlijk bouwen in plaats van 
vergaderen of beschouwen. Je kunt ervoor kiezen om 
dit voor de gehele organisatie toe te passen, maar ook 
selectief, bijvoorbeeld bij één concreet vraagstuk, 
project of ‘product’. De essentie van opgaven gestuurd 
werken wordt echter misverstaan als delen van de 
organisatie worden uitgesloten omdat opgaven 
gestuurd werken niet passend is. Dat geeft bovendien 
een ongewenste tweedeling. 

 
Opgaven gestuurd werken houdt in doen wat nodig is 
om van de huidige situatie naar de gewenste situatie 
te komen.  

 

 
Of anders gesteld: doen wat nodig is om de beoogde 
resultaten te realiseren.  
 
Dit betekent dat de opgave bepalend is voor hoe je het 
aanpakt of hoe je werkt. Het kan dan bijvoorbeeld 
gaan om de teamsamenstelling en om het werk- of 
productieproces. Gestandaardiseerde serieproductie 
kan aangewezen zijn, maar ook een werkproces om in 
een unieke situatie tot unieke oplossingen te komen. 
 

Gemeenschappelijke werkwijze:  
“Esprit de Corps” 
 
In een opgaven gestuurde organisatie is er een grote 
verscheidenheid aan werkwijzen: per situatie een 
passende aanpak. Tegelijkertijd kent een opgaven 
gestuurde organisatie een aantal algemene principes 
die voor alle leden van toepassing zijn. Deze algemene 
principes komen tot uitdrukking in een 
gemeenschappelijke werkwijze en een “Esprit de 
corps” voor iedereen in de organisatie: 
 
1) Het realiseren van opgaven vormt het roer voor de 

organisatie. 
2) Iedereen vertegenwoordigt de gehele organisatie. 
3) Optimaliseren van realisatie: dubbelslag, 

doorpakken, synergie & samenwerking. 
 
 

 

 

Opgaven gestuurd werken: voor de hele organisatie of voor 
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(1) Het realiseren van opgaven 
vormt het roer voor de 
organisatie 

 
Dit principe houdt in dat je alleen tijd 
en energie steekt in de opgaven 
waar de organisatie voor staat. Dit 
principe houdt ook in dat je met 
elkaar moeite doet om dit zo 
concreet mogelijk te doen, aan de 
hand van vragen als: Wat is de focus 
– wat is de bedoeling, waar is het 
werkelijk om te doen? Wat zijn de 
prioriteiten, wat eerst en wat later? 
Wat is realiseerbaar en wanneer 
stoppen we of kiezen we andere 
wegen als we geen toegevoegde 
waarde leveren? In een opgaven 
gestuurde organisatie is daarmee 
permanent sprake van een 
kerntakendiscussie. Alle inzet buiten 
de focus van de gestelde opgaven is 
verspilling en dit geld ook voor alle 
inzet zonder toegevoegde  
waarde voor de realisatie van deze 
opgaven.  
 
(2) Iedereen vertegenwoordigt 

de gehele organisatie 

 
Vertegenwoordigen kan in de vorm 
van woordvoerderschap, maar ook in 
houding en gedrag: iedereen in de 
organisatie staat voor de gehele 
organisatie en draagt de 
doelstellingen van de gehele 
organisatie uit. Dit betekent dat 
iedereen ook bekend is met de 
doelstellingen van de organisatie en 
dat iedereen naar vermogen 
bijdraagt aan in principe de volle 
breedte van doelen. Mensen hebben 
diverse talenten en competenties en 
kunnen toegevoegde meerwaarde 
hebben voor een breder scala aan 
doelstellingen. Aan dit principe is 
niet voldaan als je medewerkers 
hoort spreken over ‘eigen’ taken of 
‘eigen’ doelen die ze voor anderen 
afschermen of als ze werken voor 
hun ‘eigen’ bestuurder in plaats van 
voor het gehele bestuur.

(3) Optimaliseren van 
realisatie 
 
In een opgaven gestuurde 
organisatie heeft iedereen er 
permanent oog voor om zaken 
sneller, slimmer of beter te 
realiseren.  

 
Dit kan door “in een klap twee 
vliegen te slaan” (dubbelslag): ‘als 
ik dit doe, kan ik dan niet 
tegelijkertijd een bijdrage leveren 
aan…’. 
 
Als een gemeente een nieuwe wijk 
aanlegt, kan deze dan tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan 
klimaatadaptatie door iets te doen 
aan hittestress, bijvoorbeeld door 
water op te vangen en vast te 
houden? Of, als je ergens een plein 
inricht met water en bomen (mede 
ten behoeve van hittestress), kan 
dit dan zo dat de kinderen in de zomer 
op dit plein kunnen spelen en lekker 
door het water kunnen rennen? 
 
Kun je vanuit burgerzaken 
bijvoorbeeld ook letten op 
eenzaamheid, verwaarlozing of 
andere sociale vraagstukken? Kun je 
bij het aanvragen en verstrekken van 
reis- en identiteitspapieren 
tegelijkertijd een oog open houden 
voor mogelijke signalen van 
radicalisering?  
 
Doorpakken betekent organiseren 
wat nodig is om een klus echt af te 
maken, in plaats van lamenteren of 
half werk leveren met inzet op halve 
kracht. 
 
 

 
De basishouding in een opgaven 
gestuurde organisatie is om krachten 
te bundelen, om anderen te 
betrekken en in te schakelen en om 
minder individueel je eigen dingen te 
doen en zaken zelf op te knappen. 
De inzet is om via synergie & 
samenwerking meer te realiseren. Dit 
betekent ook leren om te delegeren 
en ruimte te geven. Van een 
organisatie vraagt dit om de eigen 
interne organisatie in dienst te 
stellen van betrouwbare en 
slagvaardige samenwerking met 
anderen. 

“Er kan meer dan het leveren van 
een efficiënt en effectief product” 
 
In een gesprek dat we hadden met Erik van 
Wattingen (directeur OVER-gemeenten) 
gaf hij een mooi voorbeeld waarin de 
essentie van opgaven gestuurd werken 
naar voren komt: 
 
“Ik sprak laatst met een hoofd burgerzaken 
van een grote gemeente. Deze vertelde vol 
trots hoe goed hij het voor elkaar had. Er 
was in die gemeente hard gewerkt aan 
efficiënte werkwijzen en de digitale 
dienstverlening aan inwoners. Allerlei 
producten kunnen gemakkelijk digitaal 
afgenomen worden, je kunt eenvoudig 
afspraken plannen. ‘De klant staat 
centraal!’  
Dat klonk interessant en ik vroeg door: 
‘Attendeer je een inwoner ook meteen op 
een verlopen paspoort of rijbewijs van een 
huisgenoot of van een ouder waarvoor 
deze persoon mantelzorger is?’ Het 
antwoord was ‘nee, dat valt buiten onze 
scope’. 
Ik vroeg ook of er een koppeling werd 
gelegd naar het sociaal domein en deze 
persoon tegelijkertijd ook geholpen kan 
worden rond bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening of andere zaken die bij 
die persoon of diens huishouden spelen. 
Wederom was het antwoord ‘Nee, het 
digitaal zaakgericht werken staat daar 
helemaal los van’. Mijn conclusie is dat hier 
toch nog wat te winnen valt.” 
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Hoe kom je tot deze “Esprit de Corps”? 
Startpunt is de intentie om met elkaar tot een 
gemeenschappelijke werkwijze te komen. Vervolgens 
kun je aantal punten oppakken: 
 

 Het bieden van toegankelijk overzicht voor iedereen 
over de missie en de doelen van een organisatie: waar 
staan we met elkaar voor? 

 Het werken in teams of het laten meekijken/ 
meedenken met elkaar bij individuele taken. 

 Leerwerkplaatsen waarin een team wordt getraind 
aan de hand van een concreet vraagstuk. 

 Met elkaar verzamelen en uitwisselen van voorbeelden 
van dubbeslag, doorpakken, synergie & 
samenwerking. 

 

Tot besluit 
Opgaven gestuurd werken kun je op kleine schaal 
toepassen als methode om samen te bouwen per 
onderwerp of vraagstuk. Opgaven gestuurd werken staat 
ook voor een gemeenschappelijke werkwijze en voor een 
‘Esprit de Corps’ voor een gehele organisatie.  
Tot deze gemeenschappelijke werkwijze hoort ook 
maatwerk: het per situatie kiezen van een passende 
aanpak– afhankelijk van wat nodig is om de gestelde 
opgave te realiseren. 
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Dit is het vierde artikel in een reeks over Opgaven 
gestuurd werken van Partners+Pröpper Publicaties.  
Eerder verschenen: 

 Naar een opgaven gestuurde organisatie, 2012. 

 Opgaven gestuurd werken: startpunt voor de herijking 

van de bestuurlijke organisatie, november 2017. 

 Opgaven gestuurd werken: ICT in dienst van het 

realiseren van maatschappelijke opgaven, december 

2017. 

 
Zie onze online bibliotheek. 
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Vergunningverlening en opgaven gestuurd 
werken 
 
Het dagelijks bestuur van een waterschap heeft samen met 
het provinciebestuur besloten een initiatief van een 
vereniging van mountainbikers te honoreren om een 
fietspad aan te leggen over een dijk. Van de kant van het 
waterschap is een medewerker vergunningen betrokken. 
Dit kan op twee manieren: 
 

Een handelwijze niet passend bij opgaven gestuurd 

werken 

De medewerker vergunningen laat in gemeenschappelijke 
besprekingen met alle betrokkenen weten dat hij het 
eigenlijk onbegrijpelijk vindt dat het waterschap hiermee 
akkoord gaat en dat ze verder hun gang kunnen gaan 
zolang hij maar kan vaststellen dat alles voldoet aan de 
wettelijke eisen.  
 

Een handelwijze wél passend bij opgaven gestuurd 

werken 

De medewerker vergunningen kan ook zeggen dat het 
waterschap graag medewerking geeft aan het initiatief en 
dat hij samen met alle betrokkenen op zoek wil gaan naar 
hoe dit goed kan binnen de wettelijke gestelde eisen. Hij wil 
zelfs kijken of de aanleg van het fietspad zo kan 
plaatsvinden dat de kwaliteit of de duurzaamheid van de 
dijk juist eerder toeneemt. Ook onderzoekt hij of de 
mountainbikevereniging kan inschakelen om voor het 
waterschap relevante zaken te signaleren als de wielrenners 
hun wekelijkse tochtje fietsen. 
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