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In het eerste artikel onder deze naam hebben we laten zien dat regiegemeente worden in de zin van 

uitbestedende gemeente een lastige operatie is. En waarom. In dit artikel werken we een aspect 

daarvan uit namelijk de vormgeving van het opdrachtgeverschap. Dat wordt vaak op een te 

eenvoudige manier geregeld, terwijl doordat er intern veel partijen bij betrokken zijn dit juist veel 

aandacht  vraagt. Er is regie nodig om al die partijen te ‘bespelen  om het geheel optimaal te laten 

verlopen. 

Goed opdrachtgeverschap is niet eenvoudig 

De dynamiek van het opdrachtgevende systeem 

Regisserend opdrachtgeverschap 

Handvatten om de dynamiek te hanteren 

Conclusies 

Een gemeente en haar uitvoeringspartner hebben het goed georganiseerd met elkaar. De inbesteding 

is nagenoeg vlekkeloos verlopen. Er kan gestart worden met het werken volgens het nieuwe 

samenwerkingsmodel. De gemeentelijke regisseur is voornemens om zich volledig in te zetten voor 

een goede samenwerkingsrelatie met de uitvoeringspartner. In het proces van inbesteding is een 

nieuw samenwerkingsmodel ontworpen. Dit betekent dat de regisseur zich richt op het construeren 

van de opdracht richting de uitvoeringspartner op het niveau van de wat-vraag (wat wil ik dat ze 

doen). De hoe- vraag (hoe gaan ze het doen) laat de regisseur bij de uitvoeringspartner. Gaandeweg 

ontdekt de regisseur dat zijn directe collega’s en ook het nieuwe afdelingshoofd anders tegen de 

samenwerkingsrelatie aankijken. Bij hen leeft de behoefte om de uitvoeringspartner strak aan te 

sturen en naast de wat-vraag, ook de hoe-vraag in te vullen bij hun opdrachtverstrekking. De 

regisseur herkent zich niet in deze wijze van samenwerken. In zijn ogen is deze vorm van 

samenwerken geënt op een gebrek aan vertrouwen in plaats van samenwerken op basis van 

partnerschap. De regisseur moet zich in zijn ogen continue verdedigen richting collega’s voor de wijze 

waarop hij met de uitvoeringspartner samenwerkt. Uiteindelijk legt de regisseur zijn functie neer. Z’n 

energie is op.      

Goed opdrachtgeverschap is niet eenvoudig  

Je kunt het zo mooi geregeld hebben met elkaar als gemeente en uitvoeringspartner: gedegen 

contracten, een zorgvuldig doorlopen proces om te komen tot samenwerking, uitvoerige product- en 

procesbeschrijvingen, permanente aandacht voor het opdrachtgeverschap in de persoon van een 

daartoe aangewezen regisseur en voor het opdrachtnemerschap in de persoon van een 

accountmanager. En toch loopt het vervolgens anders dan je verwacht. Termen als ‘vertrouwen’ en 

partnership’  betekenen opeens weinig . Het in de casus genoemde ’wat’ en ‘hoe’ blijken moeilijker 

te scheiden dan gedacht. Kortom goed opdrachtgeverschap is niet zo makkelijk te realiseren. 



De relatie opdrachtgever - opdrachtnemer wekt de illusie van overzichtelijkheid omdat het over twee 

personen lijkt te gaan. In werkelijkheid is er aan beide kanten sprake van allerlei betrokkenen, die op 

één of andere manier in meer dan wel mindere mate onderdeel zijn van het opdrachtgevende of 

opdrachtnemende systeem. Het is daarom realistischer niet te denken in termen van twee partijen, 

maar van een keten van betrokkenen. Op allerlei niveaus en in verschillende stadia worden in die 

keten rollen vervuld. Denk aan burgers, raadsleden, B en W en ambtenaren op meerdere niveaus aan 

de ene kant en medewerkers van de uitvoeringspartner en onderaannemers (marktpartijen, SW 

bedrijven en anderszins) aan de andere. Onderstaande figuur geeft weer hoe partijen in het 

perspectief van een keten geplaatst kunnen worden. Tussen die partijen vindt voortdurend interactie 

plaats. De regisseur en accountmanager verkeren daarmee in een complex krachtenveld. Willen ze 

hun rol goed kunnen spelen dan zullen ze beide een actieve houding aan moeten nemen. Met name 

voor de regisseur aan de kant van de gemeente zou er wel eens meer te regisseren kunnen zijn aan 

de kant van de eigen organisatie dan aan de kant van de uitvoerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

De dynamiek van het opdrachtgevende systeem  

Binnen de keten ontstaat er min of meer vanzelf een lastig te hanteren dynamiek. Dat is zoals de 

eerste casus ook laat zien zowel op operationeel, management- als  bestuurlijk niveau. Die dynamiek 

wordt veroorzaakt door het gedrag van de betrokken partijen dat er op gericht is hun rol in te vullen, 

hun optiek van het vraagstuk te realiseren, hun straatje schoon te vegen etc. en minder door de 

formele afspraken in ondermeer dienstverleningsovereenkomsten of volgens de ontworpen 

organisatiestructuur. Om het gedrag van de betrokkenen in de keten te kunnen beïnvloeden, is het 

nodig die dynamiek te begrijpen. Die bepaalt namelijk uiteindelijk de werking van het systeem waarin 

ketenpartijen met elkaar zitten. De positie van de betrokken persoon in de keten bepaalt zijn/haar 

visie op de probleemstellingi. Dat betekent dat wanneer je binnen de keten iets wil bewerkstelligen, 

je iets dient te ondernemen op het niveau van de actoren. Om het eigen handelen effectief te laten 

zijn, is het noodzakelijk om de positie van de ander te begrijpen inclusief de dynamiek waarin deze 

zich bevindt. De regiefunctie betekent dus met begrip van de dynamiek bijsturend opereren vooral in 

de eigen organisatie.  
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Regisserend opdrachtgeverschap 

Naast dat regie voeren een nieuwe taak is voor de gemeente vraagt het ook om heel andere 

competenties en ander gedrag van de partners in de keten vooral van de opdrachtgever. De switch 

van uitvoering naar regisseur is de overgang van de liefde voor vakmanschap naar de liefde voor 

verbindenii. Regie vereist competenties, die afwijken van die van de traditionele ambtenaar. 

Competentieprofielen verschuiven van de uitvoering naar het managen van de 

opdrachtnemersrelatie vanuit partnerschap, het op afstand aansturen van de uitvoeringsorganisatie 

en bovendien dus het kunnen bespelen van de keten met name in de eigen gemeentelijke 

organisatie. In de relatie met de uitvoerder betekent dit elkaar aanspreken op gedrag en prestaties 

zonder op de stoel te gaan zitten van de uitvoering. Daar zit meteen de grootste valkuil voor 

ambtenaren die vroeger in de uitvoering zaten en in de nieuwe situatie regisseur geworden zijn. Om 

de omslag naar regie te maken dient de gemeente te investeren in het opleiden van zittende en het 

werven van nieuwe medewerkers.  

.Handvatten om de dynamiek te hanteren  

Zoals de figuur laat zien, is er min of meer sprake van een keten. De complexiteit in het krachtenveld 

ontstaat bij de beleidsvorming omdat het doorlopen van deze keten niet lineair volgtijdelijk, maar 

iteratief geleidelijk er doorheengaand plaatsvindt.  

In een gemeente is het welzijnswerk nog niet zo lang geleden op afstand gezet. Met veel moeite zijn 

de gemeente en haar uitvoeringspartner - een welzijnsinstelling - tot afspraken gekomen over de 

organisatie van het welzijnswerk, verankerd in een jaarplan. Zo spraken de partijen af dat er stevig in 

werd gezet op het verbeteren van de situatie in bepaalde wijken binnen de gemeente. Na een paar 

maanden werd dit ook echt zichtbaar. Er waren contacten gelegd met de burgers, afspraken 

gemaakt, verwachtingen gewekt. En dat alles in samenwerking met andere partijen als corporaties en 

politie, die hun activiteiten daar ook op hadden afgestemd. 

Ondertussen ontstonden in een andere wijk, waar tot dusver weinig aandacht aan was besteed, ook 

problemen: jongeren, die rondhingen, mensen lastig vielen en anderszins overlast bezorgden. Er 

kwam een directe lijn tussen burgers en wethouder tot stand en er werden toezeggingen gedaan. De 

wethouder kon zich overigens niet permitteren geen toezeggingen te doen. Van de ene op de andere 

dag moest de welzijnsinstelling zijn activiteiten verleggen naar de andere wijk. Die wilde dat niet, 

verwijzend naar de afspraken en naar wat er inmiddels al op gang gebracht was in de andere wijken. 

Onder dreiging van het toeknijpen van de geldkraan ging de instelling overstag. Vanwege het 

commitment van de organisatie en de directe betrokkenheid van de medewerkers  werd - naast dat er 

activiteiten naar de nieuwe wijk verplaatst werden -  ook geprobeerd de eerder gemaakte afspraken 

en inmiddels in gang gezette activiteiten in de lucht te houden. Gevolg was halfheid op alle fronten, 

een beeld van onbetrouwbaarheid en incompetentie en een diep ongelukkige welzijnsorganisatie. 

Naar die incompetentie van de welzijnsinstelling werd ook verwezen toen dit alles uiteindelijk tot 

politiek gedoe leidde voor de wethouder. 

Het wordt pas echt complex als er later dingen gebeuren, die het eerder zo mooi neergezette kader 

van jaarplan en verdere detailafspraken verstoren. De tweede casus over de welzijnsinstelling laat 



zien hoe ver dat kan gaan. Het krachtenveld heeft regie nodig en het is daarom dat eerder gesteld 

werd dat de gemeentelijke regisseur zich in eerste instantie op het eigen intern gemeentelijke proces 

moet richten om er zo veel mogelijk voor te zorgen dat zaken daarbinnen op een evenwichtige 

manier besproken en besloten worden. Kende de wethouder de consequenties van zijn besluit (die 

zelfs op zijn eigen positie kunnen doorwerken) toen hij dat nam? Konden het uitvoeringsapparaat en 

de ambtenaren niet voorzien dat er in die andere wijk ook echt iets zou moeten gebeuren en er voor 

zorgen dat het totale vraagstuk met al zijn consequenties vroegtijdig op tafel zou komen. Duidelijk is 

wel dat de casus relatief lastig is omdat de aard van het werk snelle bijsturing moeilijk maakt.  

Overigens dient de regisseur niet tussen de gemeente en de uitvoeringspartner te gaan staan. Zo 

lang hij maar op de hoogte is, is er niets tegen dat rechtstreekse contacten bestaan tussen 

medewerkers van de gemeente en de uitvoerde organisatie. De regisseursrol is er dan voor om er 

voor te zorgen dat die gesprekken in redelijkheid worden gevoerd. Het regisseursschap - de 

regiefunctie zit soms bij meer personen bijvoorbeeld de directe regisseur plus diens baas- dient ook 

een stevige positie - tevens in rang -  te hebben binnen de gemeentelijke organisatie om gehoord te 

worden. De casus laat zien dat hij soms tot hoog moet kunnen reiken. Gevoel voor de uitvoering is 

van belang omdat hij met name degene is, die dat aspect boven tafel houdt in de discussies. 

Praktisch is het wel als hij een counterpart heeft bij de uitvoeringsorganisatie - de accountmanager, 

die dit spel ook beheerst voor zijn organisatie. Praktisch is het ook als deze gevoel heeft voor de 

verhoudingen in een politiek bestuurde organisatie als de gemeente 

Conclusie 

Opdrachtgeverschap bij uit/inbesteding is lastig. Er is sprake van een complex krachtenveld  rond een 

keten van veel  betrokkenen op meerdere niveaus en in verschillende stadia van besluitvorming. Om 

verticale regie - aansturing van de opdrachtnemer - te realiseren is horizontale regie nodig: het 

bespelen van dat krachtenveld. Dus; 

1. Erken de complexiteit van het opdrachtgeverschap 

2. Ontwikkel een adequate regiefunctie,  

stevig qua positie (ook qua rang) 

met een groot bereik (tot in het college) 

met de juiste competenties (kunnen verbinden) 

die de dynamiek van een gemeentelijke organisatie begrijpt 

die gevoel heeft voor de uitvoering 
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