Kennisplatform Organisatieontwikkeling, 27-28 sept 2018
“Opgaven gestuurd werken in de gemeente”
Op 27-28 september vindt weer (voor de 20ste keer) een bijeenkomst plaats
van het Kennisplatform. Het centrale thema luidt: “Opgaven gestuurd werken
in de gemeente”
Opgaven gestuurd werken is een werkwijze met de focus op het realiseren van
concrete effecten. De sleutel hiervoor is snel samen bouwen (in plaats van
vergaderen) in samenspel met samenwerkingspartners: bedrijven, maatschappelijke partners en andere overheden. Opgaven zijn concrete zaken
waarvan de resultaten zichtbaar en tastbaar zijn.
Hier gaan we drie dagdelen op een praktische en interactieve met elkaar mee
aan de slag en we gaan ervaren waarmee we hopelijk van nieuwe inzichten
worden voorzien of die juist bevestigen dat we ‘op de goede weg’ zijn.

Donderdagmiddag
Igno Pröpper: leren door doen; het opgaven gestuurd werken spel
Dr. Igno Pröpper, algemeen directeur van Partners + Pröpper, een organisatie die
de grondlegger is van opgaven gestuurd werken. Igno past de werkwijze van
opgaven gestuurd werken toe in de publieke en private sector rond een groot
aantal vraagstukken, zoals de herinrichting van een regionaal winkelcentrum, de
aanpak van woonoverlast, het bouwen van duurzame stallen (‘veehouderij van
de toekomst’) en het realiseren van een bruisend centrum in samenwerking met
sociale werkvoorziening, de aanpak van ongeletterdheid, en nog veel meer (zie
ook www.opgavengestuurdwerken.nl).

Donderdagavond
Op donderdagavond krijgen we, aan de hand van twee praktijkcases van gemeenten die hier ervaring mee
hebben, een kijkje in de keuken van opgaven gestuurd werken.
Dave Ploum: de goeie dingen doen, met de goeie mensen!
Dave werkt bij de gemeente Overbetuwe en deelt graag zijn ervaringen en is
ook benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers. Dave neemt ons mee
naar hun pilot Opgavegericht werken. In het eerste deel van de pilot was Dave
de HR manager voor alle medewerkers van Strategie, Beleid en Projecten voor
zowel het fysieke als het sociaal domein. In het tweede (huidige) deel is Dave
de manager voor het fysiek deel (Strategie, Beleid en Projecten) met de nadruk
op het door ontwikkelen van het projectmatig werken. Daarnaast was Dave de
laatste maanden de trekker van de vertaling van het nieuwe Coalitieprogramma
naar de Kadernota met een gezond financieel meerjarenperspectief!
Dave wil met de deelnemers/collega’s de volgende vragen aan de orde stellen: Hoe doen wij de goede dingen
met elkaar en zorgen wij dat de goede mensen op de goede plek zitten? Maar wie is eigenlijk wij?

Annelies van den Assem: opgave gestuurde werkwijze: je kunt het al!
Annelies werkt sinds 2015 als gemeentesecretaris in Oostzaan. Ze heeft daarvoor
gewerkt bij Raad van State (juridisch), Algemene Rekenkamer (bestuursadvisering/HRM) en rijksoverheid (management), ook in het Caribisch gebied. Heeft
een aantal keren organisaties met succes van de grond af opgebouwd en inzicht in
wat een organisatie effectief maakt. Vanuit die ervaring inmiddels pleitbezorger van
de Opgaven gestuurde werkwijze.
Thema: Annelies gaat met de deelnemers in gesprek en vraagt zich af “waarom het
werkt?”. Opgave gestuurd werken is niet nieuw, het is iets wat iedereen al doet en
kan, maar ... juist niet op het werk. Hoe komt dat en hoe draaien we dat om?

Vrijdag ochtend
Het derde dagdeel reflecteren we op de sprekers/inleiders. Wat sprak ons aan? Wat was opmerkelijk? Wat is
aanleiding tot discussie? Wat is wel of juist niet toepasbaar in de eigen omgeving?
Daarnaast behandelen we met elkaar de ervaringen van de deelnemers waar het gaat om “Opgaven gestuurd
werken”.
27 september 2018
12.30 Ontvangst en lunch
13.15 Inleiding en programmatoelichting
13.30 Dagdeel 1: Igno Pröpper: leren door doen; het Opgaven bestuurd werken spel
16.30 Snack
17.00 Dagdeel 2.1: Dave Ploum: de goeie dingen doen, met de goeie mensen!
18.15 Dagdeel 2.2: Annelies van den Assem: opgave gestuurde werkwijze: je kunt het al!
19.45 Aperitief
20.15 Diner
28 september 2018
08.00
09.00
10.00
12.00
12.30
13.30

Ontbijt
Reflectie op inleidingen en discussies van gisteren
Gemeentelijke casuïstiek m.b.t. ‘Opgaven gestuurd werken”
Evaluatie/vragen/ thema, datum en gastheer/-vrouw volgende keer
Lunch
Vertrek

Locatiegegevens
De bijeenkomst vindt plaats in hotel
De Kamperduinen in Zeeland, prachtig aan zee gelegen.
Patrijzenlaan 1 | 4493 RA Kamperland
T +31(0)113 – 370 000 | dekamperduinen@amadore.nl

Meer weten?
Indien u in de doelgroep valt en u geïnteresseerd bent in de bijeenkomsten van het Kennisplatform en u heeft
nog een vraag of opmerking, neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer
achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06-29527340 of via
g.manders@telengy.nl .

