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Platform  
Henriëtte van den Heuvel

� Kennis ontwikkelen: Onderzoek en Publicaties, o.a.
� “Juridisch sterker door samenwerken”, met Heinrich Winter

� Handreiking Draagvlak en Vertrouwen bij samenwerking (VNG)

� Samenwerking in beweging, met Deloitte (BZK)

� Noodzaak, vertrouwen en tijd (BZK)

� Kennis delen: Lezingen, workshops en congressen

� Begeleiden gemeenten bij (verkenning van) samenwerking

� Intervisie wethouders (via Wethoudersvereniging, VNG)
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De belangrijkste vragen

� Een korte schets van historie

� Waarom gaan gemeenten samen werken?

� Op welke terreinen gaan gemeenten samen werken?
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Wat zien we?

� Samenwerkingsverbanden op allerlei terreinen

� Beleid, uitvoering en bedrijfsvoering

� Verplicht en vrijwillig
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Verklarende factoren

� Verplicht door het Rijk

� Toename taken

� Toenemende complexiteit van taken

� Bezuinigingen

� Eisen vanuit burgers en bedrijven

En tenslotte nogmaals:

� Het Rijk

� Sturen op samenwerking

� Bestuurskracht metingen

� 100.000+ en toch niet
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Belangrijkste argumenten bij 
vrijwillige samenwerking

De drie K’s:

� Kwaliteitsverbetering

� Kostenreductie

� Kwetsbaarheidsvermindering

En

� Kansen voor medewerkers

� Kerntaken

� Kracht t.o.v. anderen 
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Kwaliteitsverbetering

� Bundeling van expertise

� Toename specialisaties 

� Professionalisering door investeren in opleiding/scholing

� Versterken van processen

� Verbetering ICT-infrastructuur (binnen en buiten)

� Versterking opdrachtgeverschap (aanbesteding, ICT)
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Kwetsbaarheid en Kosten

� Verminderen kwetsbaarheid

� Minder één-pitters

� Nieuwe ontwikkelingen, drie decentralisaties

� Kostenreductie

� Minder inhuur (dure) externen

� Efficiency in processen

� Minder meerkosten (ICT)

� Massa = kassa (Inkoop)
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Weging in de praktijk

� Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten

� Standaardisatie en Maatwerk

� Stevige verankering / Flexibiliteit 

(dichtbij/veraf)
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Randvoorwaarden: de andere 

kant van het “waarom niet”

� Democratische legitimatie borgen

� Stuurbaarheid

� Couleur Locale

� Behoud beleidsvrijheid

� Nabijheid (intern en extern)

� Flexibiliteit
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Zonder dit geen succes:

� Draagvlak en Vertrouwen 

� Noodzaak en Urgentie

� Orde in proces en structuur

� Bereidheid TIJD en MOEITE te investeren 

� COMMITMENT van alle betrokken niveaus

� Coleectieve ambitie
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Dank voor de aandacht!
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