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Samenwerking als nieuw bstuurlijke verlangen

• “Door samenwerking worden we….”

• Slimmer

• Effectiever

• Goedkoper

• Cliëntgerichter

• Crisisbestendiger



BESTUREN 3.0 = ‘SHARED SERVICES’ 



BESTUREN 3.0 = ‘KRACHTEN BUNDELEN’



BESTUREN 3.0 = ‘SAMEN DOEN’



BESTUREN 3.0 = ’PUBLIEK MET PRIVAAT’



BESTUREN 3.0 = ‘TRANS’-OPGAVEN



BESTUREN 3.0 = ‘GRENZENLOOS’



Samenwerking als bestuurlijke trend 
(bron SVB 2016, p.88)

• WGR-gerelateerde inkomsten stegen met 25% van 2006-13

• WGR-gerelateerde uitgaven zijn verdubbeld van 2006-13 (laat staan 2016!); 

plm 40 gemeenten besteden meer dan 30% van hun budget aan WGR’s

• Gemeenten hebben gem. 209 samenwerkingsrelaties, waarvan gem. 47 

unieke

• Een op de 7 gemeenten heeft back office geïntegreerd met 

buurgemeente(n)



En, bevalt het?

• “Door samenwerking worden we….”

• Slimmer

• Effectiever

• Goedkoper

• Cliëntgerichter

• Crisisbestendiger

HEUS?    ALTIJD? 

DE PRAKTIJK IS TAAIER/GEVARIEERDER…..



BESTUURSKUNDIGE INZICHTEN



1. Samenwerking is complex 



2. Samenwerking is ‘ander paradigma’

“Genuine collaboration… requires public servants who, with eyes wide 
open, can exert the qualities of leadership necessary to forsake the 
simplicity of control for the complexity of influence… [T]hey need to 
operate outside the traditionally narrow framework of government, 
which they have for so long worked within.” 

Peter Shergold



3. Samenwerking draait om ‘zachte’ factoren



4. Goede samenwerking ‘buiten’ is alleen mogelijk
als er ‘binnen’ goed wordt samengewerkt.

College

Raad

Ambtelijke
organisatie



5. En ‘de burger’ mag ook mee doen. 
MAAR HOE?  



6. Samenwerking vergt ander vakmanschap
(en ander rollenspel)

Kernopgaven Rolaanduiding

Framen van de case voor samenwerking CATALYSATOR

Bijeenbrengen van partijen VERLEIDER

Ontwerpen en beschermen van platform(s) ARCHITECT

Bouwen aan vertrouwen MEDIATOR

Consolidatie van de samenwerking BEHEERDER



7. … Ook van volksvertegenwoordigers

• Vaststellen participatiebeleid

• Gebruiken participatieladder per dossier

• Improviseren

• College bevragen, formeel en informeel

• Borgen algemeen belang en democratische waarden

• Uitlokken, maatschappelijk aanbesteden. 

• Belemmerende regels weghalen. 

• Stimuleren: startsubsidies, huisvesting etc. 

• Ruimte geven, op je handen zitten.

• Luisteren, erkennen, waarderen, publiciteit geven

• Mobiliseren, nieuwe groepen erbij, dwarsverbanden creëren

1. Kaders stellen

2. Controleren

3. Faciliteren

4. Verbinden



8. Dat betekent voor iedereen:‘ontleren’

• Perverse prikkels

• Ambtelijke kokers

• Politieke ambivalentie

• Bestuurlijke drukte

• ‘Wie gaat dat betalen?’

• Niemand is de baas

• Iedereen loopt risico

• Dialogen tussen doven

• Gestolde routines 

• Paternalistische reflexen



9. En ‘aanleren’ – persoonlijk en
institutioneel

• Leren luisteren

• Leren loslaten

• Leren improviseren

• Leren faciliteren

• Leren vertrouwen

• Leren delen



10. Wij gaan u daarbij volgen
(en willen helpen)

Successful Public Governance project (2016-2021)

ERC Advanced Grant en VNG partnership

10 onderzoekers

Beleidssucces, organisatiesucces, samenwerkingssucces

Voor nadere informatie: p.thart@uu.nl


