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Samenvatting 

Het magazine Samen Decentraliseren geeft u een inkijkje in de ervaringen en adviezen van de 

ambassadeurs. In dit magazine leest u de ervaringen van Liesbeth Spies, Marjanne Sint en 

Ronald Bandell als ambassadeurs samenwerking decentralisaties in het sociaal domein.
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Geacht college en gemeenteraad, 

Met trots en veel plezier bied ik u het magazine Samen Decentraliseren aan. In dit magazine leest 

u de ervaringen van Liesbeth Spies, Marjanne Sint en Ronald Bandell als ambassadeurs 

samenwerking decentralisaties in het sociaal domein. 

Bijna een jaar zijn de drie ambassadeurs actief geweest met het bezoeken van gemeenten en 

samenwerkingsverbanden. Vanaf de zomer van 2013 tot 1 juli 2014 hebben zij mee- en 

tegengedacht, adviezen gegeven en spiegels voorgehouden en waar nodig wat smeerolie in de 

raderen gespoten. Naast sparringpartner, luisterend oor en aanjager waren de ambassadeurs 

voor gemeenten ook een brug naar het Rijk. Diverse signalen die ze opvingen uit de 

gemeentelijke praktijk over bijvoorbeeld de centrumgemeenteconstructie of over de ingangsdatum 

van de decentralisaties zijn doorgegeven aan, en ook serieus opgepakt door ministeries en door 

de Tweede Kamer.  

Het magazine Samen Decentraliseren geeft u een inkijkje in de ervaringen en adviezen van de 

ambassadeurs. Het aanstellen van drie onafhankelijke ambassadeurs is overigens zelf ook een 

mooi voorbeeld van samenwerking, maar dan tussen de VNG en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. De sleutel tot succes van deze hele operatie ligt in samenwerking. Niet alleen tussen 

gemeenten, maar juist ook met maatschappelijke partners, met zorgaanbieders en met de 

inwoners van uw gemeente. De ambassadeurs hebben samenwerkende gemeenten met veel 

plezier ondersteund en hebben er, door wat zij gezien hebben in het land, vertrouwen in dat de 

taken in het sociaal domein bij gemeenten in goede handen zijn.  
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Mocht u ervaringen of suggesties hebben over samenwerking in het sociaal domein dan 

ontvangen wij (slimsamenwerken@vng.nl) dit graag. Mede door uw reactie kan de 

kennisuitwisseling over dit boeiende en actuele thema worden voortgezet.  

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 

J. Kriens 

Voorzitter Directieraad  

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


