
Missie
TASK levert en ontwikkelt duurzaam toe
gevoegde waarde voor toonaangevende 
projecten in Nederland op het gebied van 
infrastructuur, ruimte en vastgoed. Dat 
doet TASK door hoogwaardige kennis, 
kunde en capaciteit te verbinden aan de 
behoefte van opdrachtgevers, mede
werkers, partners en aandeelhouders.

Visie   
Door goed gebruik te maken van de 
ondernemersgeest, flexibiliteit en resul
taatgerichtheid van de medewerkers, 
weten wij opdrachtgevers te overtuigen 
dat TASK een professioneel en pret
tig bureau is, dat opereert op basis van 
gelijkwaardigheid, respect, openheid en 
ge drevenheid.

Strategie
•   TASK richt de focus op de markten 

infrastructuur, ruimte en vastgoed. 
•   TASK biedt oplossingen doormiddel van 

projectdetachering en consultancy.
•   TASK biedt hoogwaardige projectoplos

singen aan. Deze oplossingen dienen 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
huidige behoeften van klanten maar 
ook bij hun doelstellingen op de lange 
termijn.

•   TASK communiceert open en transpa
rant.

•   TASK onderhoudt bestaande en zoekt 
continu nieuwe verbindingen.

•   Het gemiddelde niveau van het TASK 
personeel is hoog: HBO/WO professio
nals met ruime werkervaring (> 5 jaar).

•   TASK is actief in het delen van kennis 
en ervaring zowel binnen als buiten de 
eigen organisatie.

•   TASK ambieert een efficiënte bedrijfs
voering van de secundaire processen.

•   TASK werkt vanuit relatief kleine teams 
die gesegmenteerd zijn naar disciplines.

  Dit doet TASK om goed aan te sluiten 
op de specifieke deelmarkten, een 
grote betrokkenheid met die markt te 
realiseren en om slagvaardig te kunnen 
handelen.

•   TASK wil graag haar gewaardeerde 
medewerkers behouden en ambitieuze, 
nieuwe professionals aantrekken. TASK 
doet dat door hen uitdagende opdrach
ten aan te bieden, te stimuleren zich 
inhoudelijk te blijven ontwikkelen en 
te zorgen voor een prettige werkom
geving. Hierdoor kan TASK haar slogan 
‘Bouwen op mensen’ in de markt vol
ledig waarmaken.
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Verbinden
Verbinden is waar het bij TASK om gaat. Door het leggen van vele contacten staan  
we met elkaar in verbinding en kunnen we elkaar informeren en ondersteunen in vele 
situaties. Bij TASK hebben wij in de afgelopen jaren ervaren dat de rol waarin wij  
onze relaties ontmoeten door de tijd heen continu verandert. Op het ene moment is 
iemand onze opdrachtgever, op het andere moment onze medewerker, een zaken
partner, leverancier of onze adviseur. Het gaat erom dat je elkaar kent en oprechte 
belangstelling voor elkaar hebt in welke situatie dan ook.

Door in gesprek te blijven met onze omgeving wordt duidelijk dat wij een gewaardeer
de toegevoegde waarde leveren aan de projecten waarbij TASK betrokken is. Hierbij 
ontwikkelt TASK zich ook in het verbinden via de nieuwe communicatie kanalen van de 
social media. Dit zijn zeer goede en snelle werkmethodes om het doel van verbinden te 
bevorderen. 

Ondanks of eigenlijk dankzij deze vormen van verbinden gaat TASK in 2014 nog meer 
aandacht besteden aan het 1 op 1 contact. Want dan verbind je pas echt. 

Mede door de verschuiving van leeftijd bij onze Team Managers naar een iets jongere 
leeftijd verwacht TASK nog meer aansluiting te krijgen bij een belangrijke doelgroep 
van en voor TASK. Dit zijn de jonge, ambitieuze specialisten en aankomende managers 
in de leeftijd van 2942 jaar. Zij kunnen ook de ondersteuning leveren voor onze ervaren 
Project en Procesmanagers. Blijven verbinden met de markt op zoek naar die projecten 
die een uitdaging zijn voor alle betrokken partijen om ze gezamenlijk te realiseren.  

Duidelijk en Simpel
In een markt die veel concurrentie biedt, en dus prijsdruk oplevert en een scherpe 
inkoopstrategie vergt, is het belangrijk om de focus te hebben op het verbinden  
met de markt. En om aandacht te hebben voor het bieden van de gevraagde  
kwaliteit tegen de juiste prijs. 
De afgelopen jaren is er al veel geoptimaliseerd en geautomatiseerd maar toch is het 
belangrijk om scherp te blijven op de zaken die noodzakelijk zijn en informatie krijgen 
op basis van “needtoknow”. In de tweede helft van 2013 is, vanuit kwaliteitsborging 
en het primaire proces, gekeken naar de verschillende secundaire werkprocessen en  
een verdere optimalisatie bedacht. Mede door de komst van een nieuw intranet (meer 
transparantie) en de nieuwe insteek van ISO 9001 (meer risicogestuurd en klantgericht)  
kunnen wij zaken terugbrengen tot de aandacht voor die processen en stappen.

Intensiveren social media
Sinds 2012 is TASK steeds actiever gebruik gaan maken van social media en is dit, naast 
de gebruikelijke contactmogelijkheden een volwaardig onderdeel van ons dagelijks 
instrumentarium geworden. De contactfrequentie via dit medium neemt voortdurend 
toe en levert goede resultaten op het gebied van het leggen van nieuwe en snelle ver
bindingen. Vanwege dit laatste, snelheid, is het van strategisch belang om het gebruik 
van social media verder te intensiveren en verder te optimaliseren. Het recruitment van 
TASK, en het verstevigen van onze corperate identity, zullen steeds meer via dit kanaal 
plaatsvinden. Hierbij gaan wij onze website en LinkedIn nog intensiever inzetten.

Zelfstandige en kwalitatieve ontwikkeling
Het speerpunt is het ontwikkelen en professionaliseren van de processen zodat deze 
zelfstandig kunnen functioneren. Het ontwikkelen van zelfstandigheid en het verbe
teren van persoonlijke kwaliteiten bij de medewerkers leiden tot mindere afhankelijk
heid van de omgeving en autonoom functioneren. Het versterkt daardoor/daarmee het 
samenwerken. Vanuit ieder zijn eigen kracht ontstaat er een evenwichtige bijdrage wat 
voor het uiteindelijke doel grote meerwaarde oplevert. Dit past in de doelstellingen en 
ambities van TASK; het continu verbinden en delen van kennis en ervaring. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor ‘ondernemerschap’ binnen TASK. Daarbij zet hij of zij kennis,  
netwerk en technologische mogelijkheden maximaal in. 
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