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Inleiding

Gemeentelijke samenwerking is hot. Logisch: op die manier kun je met

behoud van de eigen identiteit zaken oppakken die anders een maatje te

groot of te duur zijn. In principe is gemeentelijke samenwerking dus inte-

ressant en perspectiefvol. Het is praktischer en goedkoper dan fuseren. En

het biedt de mogelijkheid om twee schaalvoordelen tegelijk te benutten:

specialisatie en efficiency door de grotere schaal van de samenwerking, en

aansluiting bij burgers en lokale democratie door de kleinere schaal van de

gemeente te blijven benutten. 

Toch staat gemeentelijke samenwerking al enige tijd in een kwaad daglicht

en ook dat is logisch. Het is namelijk een lastig proces omdat er sprake is

van vele partijen met verschillende belangen die moeten opereren in een

complex krachtenveld met bestuurlijke en politieke haken en ogen. Als er-

gens in het proces dan iets misloopt, fungeert de GR (gemeenschappelijke

regeling) als zondebok. En er gaat vaak iets mis. De beoogde schaalvoordelen

kunnen bijvoorbeeld omslaan in hun tegendeel. Kosten groeien oncon-

troleerbaar, wethouders vergaderen vooral over de bedrijfsvoering en

gemeenteraden hebben het nakijken.  

Gemeentelijke samenwerking blijkt in de praktijk dus weleens te ontsporen.

En dat is jammer want het hóéft niet mis te lopen. Conceptueel gezien is

gemeentelijke samenwerking namelijk helemaal niet ingewikkeld. Het is zelfs

volstrekt helder hoe je de samenwerking aan moet pakken en waar je reke-

ning mee moet houden. Helaas ontbreekt het vaak aan conceptueel

overzicht en wordt er gezondigd tegen de verschillende basisregels. Dan

wordt het resulterende proces wel heel moeilijk en is het resulterende con-

struct vaak onbevredigend.

In dit boekje zetten we alles op een rij wat u conceptueel moet weten over

het opzetten van gemeentelijke samenwerking. Samengevat in zeven

gouden regels. Als u ze langsloopt zult u wellicht verzuchten: Is dat nu alles?

Het lijken wel clichés. Toch is het van belang deze regels goed in het hoofd

te prenten als u betrokken bent bij gemeentelijke samenwer-

king. Want ze mogen voor de hand liggen, u zult merken dat

het proces u keer op keer verleidt ze te vergeten en ertegen

te zondigen. Als u niet heel attent bent, wordt u als het ware

vanzelf het verkeerde pad opgestuurd. De ‘vanzelfdynamiek’ is de verkeerde

kant op.

In elk van de volgende hoofdstukken wordt een gouden regel besproken.

Steeds zal de bespreking van de gouden regel vergezeld gaan van een

beschrijving van de vanzelfdynamiek. De helft van het werk bestaat eruit dat

u steeds moet zorgen niet in die dynamiek terecht te komen. Goed met de

regels zelf omgaan, dat is de andere helft van het werk.

De zeven gouden regels zijn:

1. Bespreek eerst wat je wilt en praat daarna pas over de vorm

2. Scheid klantrelatie en toezichtrelatie structureel

3. Ontwerp gedoebestendig en lerend

4. Doe niet alsof het een origineel vraagstuk is

5. Laat u niet door het woord ‘samen’ vernachelen

6. Houd rekening met het inherente gemeentelijke gedrag

7. Als sociaal proces is planning en control de sleutel 
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Regel 1: Bespreek eerst wat je wilt en praat daarna
pas over de vorm

Samenwerking met een andere gemeente wordt al snel ge-

noemd als manier om zaken op te pakken, die je als zelf-

standige gemeente niet of moeilijk aankan. De Gemeenschappelijke Regeling

(GR) is een voor de hand liggende constructie, die is daarvoor immers ooit

ontworpen. Maar de GR kent in het functioneren duidelijk ook nadelen,

zodat er al snel discussie ontstaat over wel of niet een GR. Ook het logische

alternatief, de overheids-nv, heeft allang haar glans verloren. En zo raken de

betrokken partijen al bij de aanvang van het proces verwikkeld in de vorm-

discussie, zonder dat goed is doordacht wat men eigenlijk wil, apart van

elkaar en samen met elkaar. De hier beschreven vanzelfdynamiek trekt u als

het ware automatisch in de verkeerde discussie.

We bespreken nu de stappen die achtereenvolgens genomen moeten wor-

den op weg naar gemeentelijke samenwerking:

1. Kies eerst wat je samen wilt doen op basis van de zaken waar je elkaar

voor nodig hebt. Samenwerking werkt het best als beide partijen elkaar echt

nodig hebben. Als de één de ander wel nodig heeft, maar de ander de één

niet, kies dan niet voor een samenwerkingsmodel. Laat in dat geval de één

bij de ander inkopen. Dat levert een eenduidige situatie, waarbij eenieder

vanuit de eigen positie het onderhandelingsspel helder en transparant kan

spelen. Wees expliciet over wat je wilt en bij voorkeur ook over wat je niet

wilt.

2. Stel vervolgens de ‘hoe-vraag’: hoe wil je dat het straks gaat lopen, wie

doet wat, hoe komen afspraken tot stand, hoe vindt levering plaats, hoe

sturing en bijsturing et cetera. Wees ook hierover expliciet.

3. Denk na over onderwerpen of kwesties waarvan je kunt voorzien dat de

beoogde samenwerking niet vanzelf op rolletjes zal lopen; bedenk ook alvast
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hoe je daarmee om zult gaan. Dit zijn bijvoorbeeld kwesties rond belangen-

tegenstellingen, lastige keuzen, prioriteringsvragen et cetera. In elke relatie

zit spanning. Wanneer deze spanningen niet onderkend worden of slecht

gehanteerd, kunnen ze uitgroeien tot conflicten. Dat is des te treuriger

omdat spanningen in hun aard vruchtbaar zijn en er essentieel bijhoren. Ex-

pliciteer de spanningsbronnen en maak afspraken over de manier waarop

je ermee om wilt gaan.

4. Denk ook na over de vanzelfdynamiek van gemeentelijke organisaties en

benoem de punten waar deze haaks staat op het nu gevraagde gedrag. Denk

na over de manier waarop dat hanteerbaar gemaakt kan worden. Zie voor

de uitwerking hiervan gouden regel zes.

5. Denk dan pas na over de organisatievorm! Tot hiertoe ontbrak namelijk

een kader om het gesprek daarover vruchtbaar te kunnen voeren. Zorg er

vervolgens voor dat de constructies voldoende kneedbaar zijn om mogelijk

te maken wat wenselijk is.
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Regel 2: Scheid klantrelatie en toezichtrelatie
structureel

Rond de nieuwe samenwerkingsconstructie zien we twee

sturingsvraagstukken, allebei met een eigen aard. Het ene

vraagstuk betreft de zorg dat de organisatie adequaat werkt en dat ook blijft

doen: met zwarte cijfers, een adequate inrichting van de organisatie op korte

en lange termijn, de benoeming van een directeur et cetera. De andere zorg

gaat over de eigen gemeente: wordt deze wel bediend op de manier zoals

deze dat wenst? Die wens kan van gemeente tot gemeente verschillen. 

Door in het bestuur van de nieuwe eenheid zowel het toezicht op het ade-

quaat functioneren onder te brengen als het  klantbelang, ontstaat er als

vanzelf een uniform aanbod. Maar was die ene lijn nu echt de bedoeling?

Of was dat alleen maar de wens van de directeur van de nieuwe eenheid?

Wanneer we nu kijken naar de manier waarop het aanbod wordt gecreëerd,

dan zien we dat het bestuur wordt geadviseerd door een leiding met

deskundigheidsmacht. Het uiteindelijke aanbod komt tot stand na veel

onderhandelen, inclusief een serie aan compromissen. Zo ontstaat een aan-

bod dat niet meer helemaal aansluit bij de wensen van de verschillende

gemeenten, die misschien allemaal een beetje ontevreden raken.
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De vraag is dan of die gemeenten nog wel invloed hebben. De zaak is immers

beslist, invloed van de collega’s in de colleges wordt minder en de gemeen-

teraad kan het dan sowieso schudden. Kortom: de vanzelfdynamiek leidt tot

uniformiteit, tot één lijn, tot compromissen aan de klantkant en tot steeds

minder lokale invloed.

Als je de couleur locale belangrijk vindt, als je dus ruimte wilt scheppen voor

invloed van het eigen bestuur en de gemeenteraad in positie wilt houden,

scheid dan de (horizontale) klantrelatie van de (verticale) toezichtrelatie. De

samenwerkingsconstructie heeft dan ‘gewoon’ meerdere klanten, die uiter-

aard hun eigen wensen hebben. Minder efficiënt dan een uniform aanbod,

zegt u? Iets omslachtiger wellicht ja, maar wel toegesneden op de eigen

lokale wensen en zonder oneigenlijke druk tot uniformiteit. En dat is ook

wat waard.

Aan de ene kant houd je toezicht, aan de andere kant ben je klant. Als je dat

toezicht scheidt van het klant-zijn, dan krijg je ook de mogelijkheid dat

toezicht scherp te organiseren. Risico’s kunnen dan beter beheerst worden;

het apparaat bepaalt dan niet geheel op eigen houtje de orde. Dat is immers

een bekend bezwaar, het fenomeen dat een samenwerkingsconstructie een

eigen leven gaat leiden. 

De GR is in dit verband een lastige constructie. Het bestuur bestaat door-

gaans uit wethouders en/of gedeputeerden die de neiging hebben hun

schijnbaar invloedrijke plaats ook inhoudelijk te gebruiken. Zet daarom

portefeuillehouders Financiën in het bestuur en laat de inhoudelijke

portefeuillehouders aan de klantkant plaatsnemen, voor of achter hun

ambtenaren. Nog beter zou het zijn als het bestuur uit ambtenaren zou kun-

nen bestaan, met dan maar één opdracht: toezicht houden.

De nv is van nature zo opgezet als hier bepleit. Dat ook daar vaak kant-

tekeningen bij worden gezet, komt onder meer voort uit het feit dat het

toezicht – veelal door bestuurders – vaak niet echt uitgeoefend wordt. Naast

andere bezwaren leidt deze kritiek tot het nu aanwezige voorbehoud bij

overheids-nv’s.
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Regel 3: Ontwerp gedoebestendig en lerend

Het idee iets samen te gaan doen, ontstaat vaak uit ontevre-

denheid over de bestaande situatie. Het heil wordt gezocht in

samenwerking en de verwachting is dat het met de nieuwe samenwerkings-

organisatie vanaf het eerste moment marcheert zoals gewenst. De voor-

standers van de verandering hebben veelal het nodige zendingswerk moeten

verrichten om de verandering erdoor te krijgen en dan is het moeilijk ook

nog te moeten vertellen dat een en ander niet direct perfect zal werken. Dat

geldt des te meer als het bestuur hoog in heeft moeten zetten om de Raad

zo ver te krijgen dat die mee ging. De realiteit is dat er, hoe dan ook, het

nodige mis zal gaan. Een kleine bloemlezing van voorspelbare kwesties die

na de start van de samenwerking op kunnen spelen.

• Lang niet altijd was bekend wat er precies over zou gaan naar de nieuwe

organisatie. De hoeveelheid tussendoorzaken, tot dan toe steeds bijna

onzichtbaar opgepakt, wordt vaak onderschat of zelfs helemaal niet

meegenomen in het denken. 

• Om de gezamenlijke constructie tot stand te brengen, zijn oude verbanden

en logische verbindingen uit elkaar gehaald. Koppelingsvraagstukken zijn

dus niet te vermijden.

• Men kan wel proberen alles van tevoren te regelen – vaak denkt men het

helemaal ‘dicht’ te kunnen timmeren – maar dat is ijdele hoop: in de praktijk

zullen zich altijd onverwachte zaken voordoen.

• Het spel verandert: er komt immers één organisatie, die voor meerdere

gemeenten werkt. Onvermoede samenwerkingsproblemen zullen opdoe-

men, niet te voorziene complicerende aspecten, onvermijdelijke priorite-

ringsvraagstukken et cetera.

Dat leidt tot drie ontwerpregels:

1. Ontwerp de nieuwe samenwerkingsconstructie gezamenlijk met alle par-

tijen die betrokken zijn in de nieuwe situatie. Stop daar ook niet mee op het

moment dat het op papier rond is, of de besluitvorming achter de rug is.
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Blijf daar nog even mee doorgaan, ook als de nieuwe organisatie formeel al

draait. 

2. Ontwerp gedoebestendig. Plan de zaak niet dicht, maar houd ruimte voor

herprogrammering c.q. herziening van afspraken tijdens de rit. Creëer een

vangnet zodat je afspraken kunt maken over onvoorziene zaken.

3. Ontwerp vooral lerend. Dat omvat de twee bovenstaande ontwerpsug-

gesties, maar zorg er ook voor dat je leert van de nieuwe vraagstukken die

opduiken wanneer je aan de slag bent gegaan met de ontwerpsuggesties.

Regel daar een structurele opvang voor, aparte overlegvormen bijvoorbeeld

of aparte procedures om kwesties naar bestaande overlegvormen toe te lei-

den. Maak afspraken, procedures et cetera niet te snel definitief.

Tot slot: manage de verwachtingen van alle partijen, van medewerker, be-

stuurslid tot gemeenteraadslid. Zorg ervoor dat die met name aan het begin

niet te hoog gespannen zijn.
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Regel 4: Doe niet alsof het een origineel 
vraagstuk is

Als het over gemeentelijke samenwerking gaat, komt vroeg of

laat ook de uniformiteit aan de orde. Zou het beleidsmatig

niet wenselijker zijn als we één lijn trekken? En als er niet vanuit de beleids-

optiek voor uniformiteit wordt gepleit, dan komt de discussie wel op gang

vanuit de optiek van efficiency. Uniformiteit geldt immers als noodzakelijke

voorwaarde voor het halen van de bijna altijd ook meegegeven bezuini-

gingsdoelstelling. 

Uniformiteit versus de wensen van de unieke klanten, het vraagstuk speelt

op afhankelijk van de organisatie van het proces. Ten dele is dit een schijn-

tegenstelling: met één proces kun je immers meer klanten veelal perfect be-

dienen. De frontoffice verschilt, daar is het maatwerk te vinden, terwijl de

‘uniforme’ backoffice geen zaak van de klant is. Dit is geen nieuw inzicht, al

kan er in de praktijk heel moeilijk over gedaan worden. Alsof uniformiteit
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op zich een positief iets zou zijn. Maar, over vanzelfdynamiek gesproken, de

term verleidt wel!

De eindsituatie is een eenheid die werkt voor meerdere gemeenten,

meerdere klanten dus. Dat is niets bijzonders. Normale bedrijven doen dat

dag in dag uit. Met een bedrijf als voorbeeld, weet je hoe je het toezicht or-

ganiseert en weet je hoe je een klant-leverancier relatie organiseert. Be-

nader gemeentelijke samenwerking daarom niet alsof het een origineel

vraagstuk is: elk wat groter bedrijf is een voorbeeld.

Ook het tot stand brengen van samenwerking tussen enkele partijen met

deels parallelle en deels tegengestelde belangen, is niets nieuws. Dat

betekent niet dat dit soort alliantievorming niet lastig is, maar wel dat be-

kend is hoe dat spel gespeeld moet worden. En dat is zeker het geval als

deze zeven gouden regels gehanteerd worden.

Alliantievorming kent een bepaalde fasering. Het is zaak om aan het begin

scherp te krijgen wat de partijen echt willen, met wie ze dat willen en wat

ze ervoor over hebben. Dat is nodig om uit de al te idealistische, soms zelfs

euforische stemming te geraken die op kan treden bij het prille idee van

samenwerken. In de volgende fase draait het om onderhandelen. Belangen

verschillen immers en dat moet niet met één of ander vaag overall doel

verhuld worden, maar juist goed onderkend en gehanteerd. Potentiële span-

ningsbronnen worden gedetecteerd en vastgesteld wordt hoe er straks mee

om te gaan. En ten slotte worden de afspraken gemaakt. SMART waar dat

kan, maar drijf dit niet te ver door. De afspraken moeten natuurlijk wel

volgbaar zijn. 
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Regel 5: Laat u niet door het woord ‘samen’ 
vernachelen

De grootste valkuil zit in het woord ‘samen’. Het heeft alleen

maar zin om iets samen te doen als beide partijen elkaar echt

nodig hebben om hun eigen doel te bereiken. Als alleen één partij de ander

nodig heeft en dat andersom niet het geval is, kan de één de dienst beter

bij de ander inkopen en daar dus gewoon voor betalen.

Als er sprake is van een mogelijke samenwerking raakt deze basisregel vaak

op de achtergrond. Samen doen lijkt op zichzelf belangrijk te worden. Als je

iets samen doet, kan het alleen maar beter worden… Toch? 

Omdat het bijna ondenkbaar is te zeggen dat je níét samen wilt werken,

wordt er heel vaak aan allerlei zaken begonnen, waarbij de meerwaarde van

samenwerken flinterdun is. Er ontstaan in het wordingsproces allerlei voor-

behouden maar de samenwerking staken, dat is een brug te ver. Traagheid

en onduidelijkheid gaan het proces kenmerken, een stigma dat overslaat

naar de organisatie die het resultaat van dat proces is. 

Daar komt nog bij dat onder samen doen veel kan vallen. Het is heel wat an-

ders of je samen een organisatie opricht die vervolgens beide partijen als

aparte ‘klanten’ gaat beschouwen, of dat er een organisatie ontstaat die

voor beide partijen alles op één en dezelfde manier doet. Ook dat wordt

vaak niet helder, daarvoor wordt te weinig kritisch het begrip ‘samen’ inge-

vuld. Proces en resultaat raken zodoende besmet door het onaantastbare

woord ‘samen’.

Er is maar één manier om hier goed uit te komen: helder onder ogen zien

wat je belang is, onderkennen van tegenstellingen en andere spannings-

bronnen, daar expliciet aandacht aan besteden en je constructie erop af-

stemmen Maar let op: als het woord samenwerking valt, stuurt de

vanzelfdynamiek je precies de andere kant op! 
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De eerste vraag zou dus moeten zijn: ‘Wat wil ik?’ De tweede vraag: ‘Waar

heb ik de ander nodig?’ Vervolgens vraag je: ‘Wat mag dat kosten (geld, ver-

lies aan eigen ruimte)?’ en daarna kun je pas het gesprek over samenwerking

aangaan.
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Regel 6: Houd rekening met het inherente 
gemeentelijke gedrag

Elke organisatie kenmerkt zich door een vanzelfdynamiek die

past bij de eigen identiteit. Het is een bepaald gedrag dat

hoort bij de aard van de organisatie, dat in principe functioneel is voor die

organisatie en deze goed doet werken. Maar er zijn ook situaties waarin dat

gedrag niet past, niet functioneel is, situaties waarmee een organisatie

moeite zal hebben. Dat geldt voor alle organisaties en dus ook voor de

gemeente als politiek bestuurlijke organisatie. Kenmerkend gedrag voor de

gemeente is bijvoorbeeld de neiging om ruimte te houden, zaken niet al te

scherp te stellen, liefst abstract te houden, niet precieze besluiten te nemen

of besluiten uit te stellen et cetera. Kortom, typisch onderhandelingsgedrag.

Vanuit die cultuur wordt gemeentelijke samenwerking aangegaan, een proces

waarin het juist veel meer om afspraken gaat (contracten) en om prioriteiten

stellen (al was het maar tussen de verschillende klanten). 
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De vanzelfdynamiek van de ‘organisatie op afstand’ is namelijk boter bij de

vis. Die twee culturen in elkaar schuiven eist een inleerperiode. Organiseer

die dan ook. Erken dit vraagstuk en zie het onder ogen in een overgangs-

opzet. Houd de nieuwe organisatie realistisch. Te veel zakelijkheid leidt

alleen maar tot conflicten.

De gemeentelijke organisatie kent door de eigen dynamiek veel slack, speel-

ruimte in de zin van kwaliteit, kwantiteit, geld, etc. Zonder veel woorden,

zonder al te zichtbaar te zijn, maakt die speelruimte het mogelijk allerlei

zaken tussendoor op te vangen, plotse wendingen te hanteren etc. In de

nieuwe opzet is dat in principe niet of nauwelijks mogelijk. Vaak is het zelfs

een doelstelling om die ruimte eruit te organiseren. Dat leidt echter tot

spanningen. Het is wijzer een en ander met een zekere rek te organi-

seren, bijvoorbeeld met niet al te scherp gedefinieerde dienstverlenings-

overeenkomsten, die bovendien niet helemaal vol gedefinieerd zijn, zodat

uiteindelijke invulling pas in de loop van het jaar plaatsvindt.       

De gouden regel lijkt daarmee voor de hand te liggen, maar door diezelfde

vanzelfdynamiek is deze minder makkelijk te realiseren dan je op het eerste

oog zou denken. Want de vanzelfdynamiek is uiteraard ook aan de orde in

het proces waarin de samenwerking tot stand moet komen. Daarin moeten

de partijen al onderhandelend tot een precies samenwerkingsresultaat

komen. En dat zijn ze niet gewend. Het kan dus al gauw een eindeloos proces

worden of – als dat voorkomen wordt – te makkelijk eindigen in algemeen

benoemde resultaten, die vervolgens niet voldoen aan de hiervoor gestelde

eisen. 

Dit betekent dat degenen die het project trekken er ook buiten moeten kun-

nen staan. Ze moeten vanuit de hier besproken problematiek kunnen re-

flecteren op het proces en op basis daarvan kunnen handelen. Dat hoeft

niet door een externe te gebeuren, maar de eis is wel dat betrokkenen zich

als relatieve buitenstaanders op kunnen stellen.

Houd dus bij het aanwijzen van de sleutelpersonen, bij het beoordelen van

(de voortgang van) het proces, en ook bij het beoordelen van de resultaten,

rekening met het typische gedrag van gemeenten. 
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Regel 7: Als sociaal proces is planning en control     
de sleutel 

In zowel de horizontale klantrelatie als de verticale toezichtre-

latie is planning en control de kern van de besturing. Je maakt

afspraken over te behalen resultaten en de essentialia van het proces. Het

is een illusie te denken dat de ene partij het wat kan bepalen en de andere

het hoe. De resultaten en kritische procespunten volg je gezamenlijk en je

stuurt bij waar nodig. Leg daarin niet vast wat je nog niet weet, leg ook niet

méér vast dan je echt zo wilt hebben. Laat de rest open of meer indicatief

ingevuld en vervolg de invulling later gezamenlijk. Dat alles is bij de wording

van de nieuwe situatie des te belangrijker omdat je vaak niet weet wat er

nu precies gebeurt. Wat je denkt over te dragen is vaak anders en minder

dan wat je werkelijk overdraagt. Zoals eerder al is gesteld: organiseer lerend.

Planning en control is het voertuig om lerend samen de resultaten te be-

waken en de voortgang te volgen. Maar dan niet als technocratisch systeem,

althans niet alleen als technocratisch systeem. Zo’n systeem hoort als fun-

dament onder het proces te liggen maar daarbij dient het vooral de lerende

communicatie te ondersteunen en te voeden. Sturen en bijsturen gebeuren

in het gesprek op basis van informatie uit het administratieve systeem, niet

met dat systeem zelf. Als je bureaucratie wilt creëren, doe dan dat laatste!

Velen gingen u voor! 

Dé basisvaardigheid is daarom doorvragen. Dat klinkt eenvoudig, maar dat

is het niet. Het is belangrijk te kunnen doorvragen zonder de relatie te ver-

storen. Doorvragen is dan gericht op het begrijpen van de situatie en het

kunnen begrijpen van de wijze waarop de ander deze aanpakt. Er wordt pri-

mair een situatie besproken en en passant verantwoording afgelegd en

instemming verkregen met de aanpak. Het kunnen doorvragen is een

onderschatte kwaliteit, die vaak onvoldoende aanwezig is. Wanneer er te

kort wordt doorgevraagd, zien we vaak non-interventiegedrag optreden of

juist een veel te strakke hiërarchische benadering, die slechts leidt tot aanval
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en verdediging. Maar er is hoop: doorvragen is te leren, daar kun je op

trainen.

Stap dus ook niet in de valkuil waarbij je de resultaten eindeloos preciezer

en steeds kwantitatiever gaat formuleren. Er is niets mis met kengetallen et

cetera, maar als je kwaliteit vertaalt in kengetallen meet je daarna kenge-

tallen en geen kwaliteit. Je kunt zo wel kwaliteit beter bespreekbaar maken.

Informatie is om het gesprek te voeden en dan gaat het om de essentialia

en niet om de perfecte (perfide?) compleetheid.

Planning en control is dus niet primair een technisch administratief proces,

maar een communicatief proces. Als u tenminste wilt dat het niet bureau-

cratiseert en wel werkt.

7



Tot slot ….

Gemeentelijke samenwerking is een complex proces. Gemeentelijke orga-

nisaties met hun gelaagdheid van Raad, bestuur en ambtelijk apparaat (dat

zelf ook weer gelaagd is) zijn niet de eenvoudigste organisaties om dergelijke

activiteiten mee te ondernemen. Het bereiken van adequate samenwerking,

na een efficiënt en effectief onderhandelingsproces, vergt eveneens de

nodige vaardigheden. De in dit boekje behandelde gouden regels maken dat

niet anders. Het zijn geen toverspreuken.

Wat deze gouden regels wel doen is het mogelijk maken de inherente com-

plexiteit, zoals die in de voorgaande alinea is aangegeven, gericht te

hanteren. Wij denken dat gemeentelijke samenwerking een belangrijk in-

strument is in het politiek bestuurlijke veld in ons land, omdat het mogelijk

maakt klein en groot te combineren. Je hoeft niet naar grootschaligheid toe

om ook wat complexer zaken aan te kunnen: samen ben je immers sterker!

Wij gaven in de inleiding al aan dat de regels erg voor de hand lijken te

liggen. Maar we hebben nu hopelijk ook laten zien dat er in de vanzelfdy-

namiek van gemeenten, die tot samenwerking willen komen, iets zit wat

deze regels tot belangrijke waarheden maakt.
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Ondersteuning
op maat    

Vormgeven aan gemeentelijke samenwerking

Maatwerktraject: samenwerking naar de volgende stap 

Vanuit de overtuiging dat ook in complexe situaties samenwerking kan sla-

gen, helpt Van de Bunt Adviseurs regio’s en gemeenten samenwerking han-

den en voeten te geven. 

Onze begeleiding is daarbij een mix van strategisch advies vanuit onze er-

varing en deskundigheid op het gebied van bestuurlijke samenwerking met

procesbegeleiding. 

Wij verdiepen samen met de betrokkenen het inzicht in de situatie en ver-

snellen vervolgens de noodzakelijke keuzes. 

In onze aanpak combineren wij drie zienswijzen:

• Regie: hoe stuur je wanneer niemand de baas is?

• Alliantievorming: hoe leg je een duurzame basis onder zelfstandige 

organisaties?

• Vitale systemen: welke dynamiek en patronen liggen onder de samen-

werking en hoe maak je deze dynamiek gezond? 

Met deze aanpak heeft u aan het einde van het traject zelf de sleutels in

handen om de samenwerking duurzaam effectief te laten verlopen.    
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In company opleidingstraject: 

Regisseur van nieuwe samenwerking 

In deze maatwerkopleiding maken de trekkers van gemeentelijke samen-

werking zich de rol van regisseur eigen. In een cyclus van drie bijeenkomsten

leren de deelnemers op de volgende drie vlakken de rol van regisseur te

vervullen: 

• Regie op het speelveld: hou creëer ik overzicht, wat zijn de kenmerken 

van het systeem, wanneer wordt het complex, welke interventies helpen 

om het speelveld overzichtelijk te maken?

• Sturen op onderstromen: Wat is de vanzelfdynamiek? Welke spanningen 

kan ik benutten? Welke spanningen moet ik hanteren? Wat komt vanzelf 

op tafel en wat niet? 

• Gedoe als kans: samenwerken geeft altijd gedoe. De vraag is hoe je het 

gedoe hanteert. Voordelen van gedoe zijn focus, urgentie en ‘onderzoeks-

bereidheid’. Tijdens de laatste workshop oefenen deelnemers zich in 

interventies om voortgang te boeken bij bestuurlijk en politiek gedoe.

Met het gebruik van eigen casuïstiek wordt de vertaalslag naar de praktijk

in de gemeenten zo klein mogelijk gemaakt. Zo kan wat de ene dag wordt

ontwikkeld de volgende dag worden toegepast. 



Van de Bunt Adviseurs 

Van de Bunt is een middelgroot adviesbureau

voor strategie, organisatie en management.

Wij ondersteunen al sinds 1933 bedrijven,

instellingen en overheden met onze inhoude-

lijke en veranderkundige expertise. We zijn

een onafhankelijk organisatieadviesbureau

met een menselijke maat. De adviseurs aan

wie onze opdrachtgevers het vertrouwen

schenken, zijn ook degenen die de opdracht

uitvoeren. We werken vanuit het vertrekpunt

dat mensen/organisaties zelf veel kunnen en

weten en dat de inzet van externe adviseurs

daaraan complementair moet zijn. Wij voegen

tijdelijk die inhoudelijke en veranderkundige

expertise toe die nodig is om als organisatie

zelfstandig verder te kunnen.

Samenwerking tussen organisaties is een on-

derwerp waar wij vaak bij betrokken zijn. Wij

gebruiken daar graag het zgn. alliantielab bij,

waarmee we met enkele medewerkers van de

betrokken organisaties in korte tijd in een

laboratoriumsituatie het hele samenwerking-

sproces laten doorlopen, hetgeen hen opti-

maal voorbereidt voor het efficiënt doorlopen

van het hele proces. Maar ook verder bij het

helder krijgen waar het echt om gaat, waar de

mogelijke tegenstellingen zitten en hoe daar

mee om te gaan, begeleiding bij het samen-

werkings- en onderhandelingsproces, het zijn

allemaal rollen waar we ervaring mee

hebben. 

Bij Van de Bunt zijn verschillende adviseurs

actief op dit terrein: waaronder Jan den

Hollander en Maikki Huurdeman. U kunt hen

bereiken op het algemene telefoonnummer

van Van de Bunt adviseurs, 020 6421134

of  direct persoonlijk: 

Jan den Hollander 06 55834792, 

Maikki Huurdeman 06 55151793, 

Henk Gossink 06 55330717.

KNAP Academie

KNAP Academie is een eigentijdse oplei-

dingsinstelling gericht op drie velden: 

• Vernieuwen lokaal bestuur (waaronder  

regionalisering en democratisering)

• Presteren in complexe omgevingen

• Grenzen verleggen in het sociale domein. 

Trainers en coaches van KNAP Academie zijn

zelf ook de ontwikkelaars van de opleiding.

Hiermee garanderen wij dat deelnemers wor-

den begeleid door ervaren en vernieuwende

ontwikkelaars.

De afgelopen jaren heeft de KNAP Academie

aanbod ontwikkeld op de volgende terreinen: 

• Ontwikkeling van hybride teams: hoe werk 

je als team goed samen vanuit verschillende 

organisaties, vakgebieden en verantworde-

lijkheden;

• Vernieuwing lokale democratie: hoe maak 

je ruimte voor nieuwe vormen van be-

trokkenheid? 

• Begeleiding colleges: hoe geef je in de    

praktijk vorm aan collegiaal bestuur? 

• Sociaal ondernemerschap: hoe maak je de 

slag van voorziening naar onderneming? 

Voor informatie over opleiden op het gebied

van gemeentelijke samenwerking kunt u

contact opnemen met:

Henk Gossink, 06-55330717. 

Colofon

Auteur: Jan den Hollander

Vruchtbaar commentaar: Maikki Huurdeman en Henk Gossink

Vormgeving : James Fitzpatrick

Detaikaart van Nederland, met gemeentegrenzen : Jan-Willem van Aalst.

21 22



Januari 2018

Van de Bunt Adviseurs

Postbus 7960

1008 AD Amsterdam

Tel 020 6421134

www.vandebunt.nl

KNAP Academie

Admiraal de Ruijterweg 392-III

1055 NC Amsterdam

www.knapacademie.nl

© Van de Bunt Adviseurs/KNAP Academie


