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Trots op onze samenwerking, maar…



ONZE SAMENWERKING

benutten van elkaars sterke punten, 
respecteren van elkaars eigenheid

bundeling van middelen omwille van 
continuïteit en kwaliteit van 
dienstverlening aan onze inwoners
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Profiel en positie Drechtsteden

� water als verbindend element

� cultuurhistorie en grote landschappen

� samen in het dagelijkse netwerk



Onze samenwerking: het netwerk 
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Tijdlijn Drechtstedenmodel

• Samenwerking gestart vanuit inhoud

• Continue doorontwikkeling





Onze samenwerking:
continue doorontwikkeling

• Urgentie voor versterken samenwerking:
• Strategisch inhoudelijk
• Decentralisatie opgaven
• Bezuinigingen (efficiency)
• Continuïteit van kwaliteit: competenties bundelen

• Experimenten met verdergaande vormen van ambtelijke 
samenwerking in proeftuinen: 

• Beleid
• Dienstverlening
• Beheer openbare ruimte
• Ruimtelijke ordening
• Intergemeentelijk projectmanagement





AMBITIES

VERTROUWEN GOVERNANCE









Onze samenwerking: de dilemma’s 









Lessen

Bouwstenen van samenwerking:

� weten waar je in stapt

� de goede dingen op het goede moment 
doen

� faciliteren van interactie en betekenisgeving

� steeds een vinger aan de pols houden of 
het in gezamenlijkheid de goede kant op 
gaat

� beseffen dat het nooit af is en je soms een 
stap terug moet doen



Sleutel voor goede samenwerking:

� gedeelde ambitie als basis, is het bindmiddel 

voor de samenwerking, anders is het los 

zand

� ieders belangen in beeld, op zoek naar 

mutual gains

� goede persoonlijke samenwerking

� professionele organisatie en ondersteuning

� betekenisgevend proces: de goede stappen, 

goede volgorde, dialoog

Lessen



� Belang van een gemeenschappelijke bril en 

gedeelde taal, mag samen gaan met 

verschillende belangen. 

� Benodigde krachten: verbindingskracht, 

executiekracht, doorzettingskracht….en 

verbeeldingskracht! 

� Samenwerking is ook en vooral mensenwerk!

Lessen



Dank voor uw aandacht! 


