
Een praktische handreiking 
voor succesvol interbestuurlijk 
samenwerken



Klimaatverandering, eenzaamheidsbestrijding, de woonopgave en de schuldenproblematiek zijn voorbeelden van opgaven die overheden 
niet alleen kunnen oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Deze interbestuurlijke samenwerking vraagt een geheel andere 
manier van werken voor de ambtelijke professionals bij zowel Rijk, provincies, gemeenten als waterschappen. 

Aan de hand van vier vragen helpt deze handreiking je op weg om interbestuurlijk samenwerken tot een succes te maken. 

Waarom is interbestuurlijke  
samenwerking zo belangrijk?

 Welke soorten
samenwerking zijn er? 

Welke handvatten heb je voor  
succesvolle samenwerking?

Van welke voorbeelden  
kun je leren? 
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Een praktische handreiking voor 
succesvol interbestuurlijk samenwerken
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Waarom is interbestuurlijk 
samenwerken zo belangrijk?
Overheden werken steeds meer samen. Niet omwille van de 
samenwerking, maar voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Het gaat om complexe kwesties die geen enkele 
overheidsorganisatie alleen kan oplossen. De samenleving 
vraagt om een nieuwe overheidssturing waarin het samenwerken 

centraal staat. In dit onderdeel leer je wat het IBP is, over welke 
maatschappelijke vraagstukken het gaat, wat de gevolgen zijn 
voor Nederland als gedecentraliseerde eenheidsstaat en welke 
nieuwe vormen van overheidssturing er zijn. 
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Het Interbestuurlijk 
Programma

Frisse wind door het  
huis van Thorbecke

Maatschappelijke 
vraagstukken

Naar een nieuwe 
overheidssturing
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- Wat is het IBP?   >

- Het IBP en de activiteiten   >

‘Samen meer bereiken als één overheid’, onder 
dat motto ging in februari 2018 het IBP van start. 
Het werkterrein is de regio, ongeacht bestaande 
overheidsgrenzen, omdat de regio de goede schaal 
biedt voor effectief beleid. Ook willen de overheden 
samen nieuwe manieren van werken toepassen: 
niet hiërarchisch maar met gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid.

In het IBP hebben het Rijk en de koepels van 
provincies, gemeenten en waterschappen (IPO, VNG 
en UvW) tien urgente maatschappelijke opgaven 
centraal gezet, zoals klimaat, regionale economie, 
toekomstbestendig wonen, schuldenproblematiek 
en het sociaal domein. Ook is er aandacht voor 
het bestuur als zodanig: één van de opgaven gaat 
over goed openbaar bestuur in een veranderende 
samenleving.

Waterschappen

Rijk

Provincies

1.1 Het Interbestuurlijk programma (IBP)

Gemeenten

MEER LEZEN 
OF ZIEN?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=elcvmlZfM3k
https://www.overheidvannu.nl
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De samenleving verandert in hoog tempo. Nieuwe opgaven 
dienen zich indringend en razendsnel aan. Het is de tijd van 
‘wicked problems’: venijnige, complexe en taaie kwesties die 
niet één op één passen in het takenpakket en de werkwijze van 
afzonderlijke (overheids-)organisaties. Voorbeelden van dit soort 
vraagstukken zijn klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, 
werkgelegenheid, jeugdzorg, leefbaarheid, welzijn, bedrijvigheid, 
toerisme, criminaliteit of inburgering. Alleen goede samenwerking 
biedt de oplossing. 

Het zijn ingewikkelde opgaven waar tal van partijen wel ‘een beetje 
van zijn’, maar waar niemand in zijn eentje over gaat. Voor het 
oplossen van deze vraagstukken zijn uiteenlopende overheden, 
maatschappelijke organisaties en inwoners van elkaar afhankelijk. 
Voor ambtenaren levert dit vragen op. Wat wordt er van mij 
verwacht? Wat is precies mijn rol? Wat zijn mijn mogelijkheden 
voor grip en invloed? Hoe behartig ik de belangen van mijn eigen 
organisatie? Wat is mijn verantwoordelijkheid in het speelveld? 

1.2 Maatschappelijke vraagstukken

?

-  Omgaan met wicked problems, 
een bestuurskundige analyse   >

- Werken aan een maatschappelijke opgave   >    

MEER LEZEN ?

http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2019/3/BO_2213-3550_2019_000_002_001
https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/de-opgave-aan-tafel
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Onze bestuurlijke inrichting, ook wel het Huis van Thorbecke genoemd, is 
opgebouwd uit drie bestuurslagen, het Rijk, provincies en gemeenten; met 
de waterschappen als functioneel bestuur. Vanuit deze bestuurlijke inrichting 
moeten de overheden de maatschappelijke vraagstukken via samenwerking 
oppakken. 

1.3 Frisse wind door het Huis van Thorbecke

- Maak verschil - Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven   >

- Handreiking voor multi-governance   >

- Onderzoek over samenwerking tussen decentrale overheden   >    

het Rijk

provincies

gemeenten

waterschappen

Er is veel discussie over de vraag of het Huis van Thorbecke nog wel voldoet. 
Maatschappelijke vraagstukken passen immers niet naadloos in de indeling van 
Rijk, provincie, gemeente of een waterschap. 

Belangrijk is te beseffen dat ieder 
vraagstuk zijn eigen schaal heeft. 
En de kunst is dat overheden en 
ambtenaren tussen de bestaande 
schalen en bestuurslagen kunnen 
opereren. Dit noemen we multi 
level-governance. 

MEER LEZEN ?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/15/rapport-maak-verschil
https://www.nsob.nl/sites/www.nsob.nl/files/2019-10/NSOB-2018-Effectief-Sturen-met-Multi-level-Governance.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/01/rapport-inventarisatie-samenwerkingsverbanden-decentrale-overheden
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Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen ook 
een andere overheidssturing. Steeds vaker wordt van een 
overheid gevraagd om een zogenaamde netwerkende en 
responsieve overheid te zijn. 
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Een netwerkende overheid is een overheid die samen werkt 
met andere organisaties om publieke doelen te realiseren. Dat 
gebeurt met een gezamenlijke agenda. Co-creatie is hier het 
motto. 

Een responsieve overheid gaat nog een stapje verder en sluit 
vooral aan op de initiatieven en wensen uit de samenleving 
zelf en stelt zich daarbij praktisch en ondersteunend op.

Met de netwerkende en responsieve overheidssturing, wordt 
volop samengewerkt tussen de overheden onderling en met 
tal van maatschappelijke partijen en bewonersorganisaties.
Zo kan ieder vraagstuk op een slimme wijze worden 
opgepakt door de juiste partijen en met de goede afspraken. 
Aandachtspunt is dat we niet kunnen terugvallen op bestaande 
spelregels uit bijvoorbeeld de Gemeentewet. Dat vraagt om 
een lerende houding, los van formele verdelingen van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De netwerkende 
overheid

De presterende 
overheid

De rechtmatige 
overheid

De responsieve 
overheid

Resultaat-gericht

Waarde-gericht

Van binnen naar buiten Van buiten naar binnen

-  Anders kijken, denken en doen  
bij regionale samenwerking   >

1.4 Naar een nieuwe overheidssturing 

MEER LEZEN ?

https://vng.nl/publicaties/werkende-samenwerking-handreiking-en-onderzoek
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Selecteer een samenwerkingsopgave waarin je een rol speelt en 
denk na over de volgende punten:

•   Vraag je niet af: wie gaat erover, maar: wie in jouw opgave gaat  
er echt voor?

•   Ga na: is jouw organisatie in deze opgave ook actief als 
netwerkende of responsieve overheid? Kun je concrete 
voorbeelden noemen? 

•   Wat zijn volgens jou de voordelen wanneer je met  
andere overheidsorganisaties gaat samenwerken,  
zonder dat elke overheid vasthoudt aan de  
eigen formele rollen en taken?

•   Welke nadelen zitten daar aan, en hoe  
zou je die kunnen oplossen?
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Hoe zit dat bij jou?
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Overheden en maatschappelijke organisaties kunnen op tal van manieren samenwerken. 
Klik op de onderdelen voor een praktisch overzicht. Welke vorm heeft jouw samenwerking? 
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Welke soorten
samenwerking zijn er?2

Formele en
informele samenwerking

Verbonden partijen

Bestuurlijke en 
publiek-private 
samenwerking

Ketensamenwerking 
met maatschappelijke 

organisaties en inwoners 
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Het onderscheid tussen formeel en informeel samenwerken is grotendeels 
spraakgebruik.  Bij formele samenwerking is er een gemeenschappelijke of 
een zelfstandige organisatie (vaak op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen), die een groot aantal vastgestelde taken uitvoert voor soms een 
groot aantal deelnemende overheidsorganisaties. Soms ervaren deelnemers 
een grote afstand tot de eigen organisatie en dit versterkt het gevoel van 
gebrek aan eigen grip en controle. 

Het alternatief is dan een informele, dus lossere samenwerking.  
De deelnemers maken in dat geval per taak onderlinge afspraken over wie wat 
doet. Bestuurders en medewerkers blijven werken vanuit de eigen organisatie. 
Informeel samenwerken wil niet zeggen dat er geen regels of afspraken 
worden gemaakt. De samenwerkende partijen 
treffen, juist ook bij informele samenwerking, tal 
van regelingen, vaak in de vorm van convenanten, 
dienstverleningsovereenkomsten en mandaten.

2.1 Formeel en informeel
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Steeds vaker werken overheden informeel samen. Zo kunnen partijen 
zich concentreren op de inhoud van het vraagstuk, de goede processen 
en de goede onderlinge relaties. Bovendien blijven ze buiten tijdrovende 
structuurdiscussies. 

-  Praktijkvoorbeeld Regio Zwolle over samenwerking  
zonder gemeenschappelijke samenwerkingsorganisatie   >

-  Praktijkvoorbeeld Regio Noordoost Brabant over samenwerking  
zonder gemeenschappelijke samenwerkingsorganisatie   >

MEER LEZEN ?

https://regiozwolle.info
https://www.regionoordoostbrabant.nl
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Bestuurlijke samenwerking is samenwerking tussen overheden. We 
onderscheiden drie vormen: onderlinge afstemming, het voor elkaar 
uitoefenen van taken (bijvoorbeeld door een centrum- of gastheergemeente) 
of gezamenlijk een zelfstandige organisatie runnen, met een eigen bestuur 
(bijvoorbeeld een openbaar lichaam of een stichting).

Werken alleen gemeenten samen, dan noemen we dat intergemeentelijke 
samenwerking, maar de term regionale samenwerking wordt hier ook wel 
voor gebruikt. We spreken van interbestuurlijke samenwerking wanneer 
tussen verschillende overheidslagen wordt samengewerkt, zoals in het IBP, 
in een omgevingsdienst en vaak ook bij belastingsamenwerking.

Van publiek-private samenwerking (PPS) is sprake wanneer de gemeente, 
provincie of het waterschap samenwerkt met private partijen. De laatste 
jaren is er veel aandacht voor de zogeheten Triple Helix-samenwerking 
van overheid, ondernemers en het onderwijs/onderzoek. Een Triple Helix 
heeft geen vaststaande vorm, maar vindt vaak plaats via convenanten of 
stichtingen. Zo’n samenwerking heet ook wel een Economic Board. 

2.2 Bestuurlijke en publiek-private samenwerking
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- Een handreiking over grip op regionale samenwerking   >

- Afwegingskader voor de keuze tussen publieke of private samenwerkingsvorm   >

- Succesvolle Triple Helix-samenwerking: Brainport Eindhoven   >

- Succesvolle Triple Helix-samenwerking: Regio Foodvalley   >

Er komen veel soorten samenwerking voor. Hieronder de belangrijkste 
typen samenwerking op een rijtje. 

Triple Helix-samenwerking

Overheid Ondernemers

Onderwijs / Onderzoek

MEER LEZEN ?

http://www.griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/Grip%20op%20Regionale%20Samenwerking.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/handreiking-verzelfstandiging-en-samenwerking-bij-decentrale-overheden.pdf
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/nu-en-in-de-toekomst/brainport-next-generation
https://www.regiofoodvalley.nl
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Een veelgebruikte term: de verbonden partij. Dat is een privaatrechtelijke 
of publiekrechtelijke organisatie waarin de overheid een bestuurlijk 
én een financieel belang heeft. Denk bijvoorbeeld aan een GGD of een 
Omgevingsdienst. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht 
in hun begroting aandacht te besteden aan hun verbonden partijen.

Via een verbonden partij lopen overheden risico’s. Daarom is het 
belangrijk dat ze er goed zicht op hebben. Maar we moeten de betekenis 
nu ook weer niet overschatten: uit onderzoek (2017) blijkt dat zij in 68% 
van de gevallen gebruik maken van zo’n verbonden partij. Voor grote, 
maatschappelijke vraagstukken gebruiken overheden steeds vaker andere 
samenwerkingsmogelijkheden, zoals een convenant of een akkoord. 

-  Praktijkvoorbeeld Nota Verbonden Partijen  
van de gemeente Westerveld   >

- Houd grip op verbonden partijen met de Governance Code   >
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2.3 Verbonden partijen

MEER LEZEN ?

https://vng.nl/sites/default/files/Bestuur/2018/Nota%20verbonden%20partijen.pdf
https://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Artikel_Code_Coopoerative_Governance_tcm247-888937.pdf
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Overheden werken ook samen met tal van maatschappelijke 
organisaties. Een netwerkende en responsieve overheid gaat 
immers op zoek naar de kennis en ook de wensen en oplossingen 
in de samenleving. Dit noemen we ook wel ketensamenwerking. 
Inwoners, en hun vertegenwoordigende organisaties, komen steeds 
vaker rechtstreeks in beeld. Niet alleen om praktische redenen als 
efficiency en draagvlak, maar ook en vooral omdat het beleid er beter 
van wordt. 

Deze overheidssturing vraagt om nieuwe rollen en gedrag. Niet 
alleen voor de ambtelijke organisatie maar ook voor de raden, staten, 
colleges en de algemeen en dagelijkse besturen. Sturen op ruimte, 
overlaten en vertrouwen, het stellen van gezamenlijke doelen en het 
delen van dilemma’s: het is geen vanzelfsprekende werkwijze. 

Bovendien is een belangrijke vraag: wat betekent deze samenwerking 
voor de democratische controle en bestuurlijke verantwoording? 

2.4 Ketensamenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners
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- Praktijkvoorbeeld van ketensamenwerking rondom de omgevingsvisie   >

- Programma Democratie in Actie   >

- Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid   >

MEER LEZEN ?

https://vng.nl/artikelen/samenwerking-in-regio-en-keten
https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/
https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/12/ProDemos-afwegingskader_brochure.pdf
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Neem een samenwerkingssituatie uit je eigen 
praktijk in gedachten, en beantwoord de 
volgende vragen:

•   Zou je die samenwerking formeel of informeel 
willen noemen. Waarom? 

•   Wie zouden idealiter samen moeten werken: 
welke overheden, maatschappelijke organisaties, 
inwoners zijn van waarde?

•   Hoe zou je je samenwerkingscasus willen 
typeren (meerdere mogelijkheden): bestuurlijk, 
interbestuurlijk, Triple Helix, ketensamenwerking 
of inwonersparticipatie?

Hoe zit dat bij jou?

> 1

> 1.1

> 1.2

> 1.3

> 1.4

> 2

> 2.1

> 2.2

> 2.3

> 2.4

> 3
> 3.1

> 3.2

> 3.3

> 3.4

> 4
> 4.1

> 4.2

> 4.3

> 4.4



Een praktische handreiking voor succesvol interbestuurlijk samenwerken15

Succesvolle interbestuurlijke samenwerking vraagt niet alleen om een nieuwe overheidssturing en ook om nieuwe 
spelregels tussen de samenwerkende overheden, maar ook om nieuwe vaardigheden van haar medewerkers. 
We geven  vier tips die je grip geven in de complexe wereld van samenwerking.

Welke handvatten heb je voor 
succesvolle samenwerking?3

Zet de 
inhoud centraal

Werk aan je 
vaardigheden

Wees van 
toegevoegde waarde

Investeer in een goede 
samenwerkingscultuur
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> 4.4
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De inhoud moet centraal staan. Essentieel in samenwerking 
is dat er een gedeeld beeld is van de opgave. Wat wil je met de 
samenwerking concreet bereiken voor de samenleving? Een 
helder motief, een scherpe bedoeling: het is de belangrijkste 
succesfactor. Het is ook je meetlat of samenwerking goed 
loopt: worden de doelen gehaald?  

3.1 Zet de inhoud centraal
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> 4
> 4.1

> 4.2

> 4.3

> 4.4

We zien in de praktijk vaak de volgende inhoudelijke 
motieven om samen te werken:

1.   Oplossen van een maatschappelijke opgave. 
2.   Strategische belangenbehartiging (samen sta je 

sterker).
3.   Bedrijfsmatige samenwerking: verminderen van 

kosten en kwetsbaarheid en verhogen van kwaliteit 
en klanttevredenheid.



Een praktische handreiking voor succesvol interbestuurlijk samenwerken17

In goede samenwerking zitten alle relevante partijen aan tafel. Vervolgens levert 
iedere deelnemer zijn aandeel. Je hebt elkaar nodig om het samenwerkingsdoel 
te bereiken. Er is wederzijdse afhankelijkheid. Iedere partij heeft dan ook een 
(eigen) belang om in deze samenwerking zijn bijdrage te leveren. 

3.2 Wees van toegevoegde waarde
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> 4.4

Om van toegevoegde waarde te zijn, maakt je ‘positie’ niet uit: groot of klein, hoog 
of laag, bestuurslaag of waterschap: succesvolle (inter)bestuurlijke samenwerking 
vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Sommige partijen 
kunnen misschien gemakkelijk een bijdrage leveren in de vorm van bestuurskracht, 
ambtelijke kennis en ook financiële middelen. Maar andere deelnemers kunnen 
ook een aandeel verzorgen, zoals het bieden van vergaderfaciliteiten of project- en 
secretariaatsondersteuning. Zij stellen zich niet passief op als ontvangende, ‘lagere’ 
overheden, maar pro-actief als stevige decentrale of mede-overheden. En als je geen 
menskracht of middelen kunt inbrengen, lever dan vertrouwen en ruimte.
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Om samen vraagstukken op te lossen als één overheid, los van ieders eigen doelen, 
belangen en bestuursmodellen en op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, 
moeten heel wat oude gewoonten, werkwijzen en spelregels worden losgelaten. En dat 
is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. 

3.3 Werk aan je vaardigheden
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-  Het veranderende profiel van de  
ambtenaar in de netwerksamenleving   >

Van medewerkers van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen worden 
samenwerkings- en netwerkvaardigheden gevraagd. Over deze vaardigheden zijn veel 
inzichten en handreikingen beschikbaar met typeringen als ambtenaar 3.0, de T-shaped 
professional, de alliantiemedewerker en de netwerkleider. In de kern komt het erop neer dat 
je begrijpt waar de overheid voor staat, je beschikt over goede communicatievaardigheden 
en je kunt verbinden met bestuurders, collega-
professionals en andere stakeholders. Maar ook dat je 
je weet te verplaatsen in elkaar, je bewust bent van je 
eigen bijdrage (ook om knelpunten op te lossen) en je 
met wat lef en eigenzinnigheid dwars door bestaande 
routines, taakopvattingen en organisatievormen 
heen kan kijken. Het belangrijkste is misschien dat 
je met zelfinzicht kunt reflecteren op je eigen rol en 
bijdrage. 

MEER LEZEN ?

https://neerlandsdiep.nl/magazine/paul-t-hart-over-gouden-standaard-voor-het-ambtelijk-bedrijf-in-turbulente-tijden/
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Vaak wordt gezegd: ‘Cultuur is belangrijker dan structuur’, of: ‘als er maar vooral de 
goede chemie is tussen de partijen’. Dat is juist. Maar zonder een helder doel of motief 
voor de samenwerking, het leveren van een concrete bijdrage en het inzetten van goede 
netwerkvaardigheden ga je geen vraagstukken oplossen voor de samenleving. De 
samenwerkingscultuur is dan ook een noodzakelijke, maar geen exclusieve voorwaarde 
voor goede samenwerking. 

3.4 Investeer in een goede samenwerkingscultuur
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Wat wordt onder de goede samenwerkingscultuur verstaan? Op deze vraag bestaat geen 
standaard antwoord voor alle situaties. Wel zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden, die 
allebei van waarde zijn. 

De eerste is een ‘zachte’ cultuur. Werk transparant, investeer in vertrouwen en consensus, houd 
rekening met ieders belangen en positie en gun elkaar de resultaten van de samenwerking, 
ook wanneer je zelf daarbij iets misloopt. Daarnaast vraagt goede samenwerking ook om een 
stevige, zakelijke en ‘harde’ kant: werk aan concrete resultaten, lever je bijdrage en afspraak is 
afspraak. 

Iedere situatie is uniek, en je zult als medewerker steeds weer moeten schakelen tussen de 
‘harde’ en ‘zachte’ cultuuraspecten.
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•   Ga na hoe scherp de doelen van een samenwerking zijn 
geformuleerd. Is dat concreet, of vliegt het hoog over met fraaie 
abstracties waarover iedereen het wel eens moet zijn? Zijn er 
concrete resultaten geformuleerd en hebben alle partijen daar 
een zelfde, eenduidig beeld van? 

•   Vraag jezelf af: wat is mijn toegevoegde waarde in de ogen van 
mijn samenwerkingspartner?

•   Welke netwerkvaardigheden zou je willen inzetten? Over welke 
competenties beschik je en waar wil je nog leren en groeien?

•   Zoek een ‘harde’ en een ‘zachte’ succesfactor voor een 
samenwerkingssituatie.

Hoe zit dat bij jou?
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Goede samenwerking ontstaat dankzij het juiste samenspel tussen 
inhoud, processen en samenwerkingsvormen. Dat klinkt als een open 
deur. Maar we kunnen dit concreet maken, onder meer dankzij twee jaar 
ervaring met het IBP. We weten intussen het belang van een goede start. 

Ook is duidelijk hoe zeer menselijke relaties het resultaat beïnvloeden. 
Verder bleek hoe spannend het in de praktijk is om uit je comfortzone te 
treden. En misschien een beetje paradoxaal: samenwerking buitenshuis, 
vraagt om een goede afstemming in eigen huis.

Van welke praktijklessen  
kun je leren?4
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De goede start

Uit je comfortzone

Relaties

Manage je 
achterban

-  Onderzoek naar  
de ervaringen  
met 2 jaar IBP   >

MEER LEZEN ?

https://www.overheidvannu.nl/documenten/publicaties/2020/02/14/onderzoek-naar-de-ervaringen-met-twee-jaar-ibp
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Een goed begin is het halve werk. Of misschien moeten we zeggen: zonder het goede begin, wordt 
samenwerking lastig. Wanneer de samenwerkende partijen eenmaal overeenstemming hadden over 
de inhoud en het geld, moest het belangrijkste gesprek eigenlijk nog beginnen. Hoe gaan we dat 
eigenlijk doen, samenwerken ‘als één overheid’?

Van belang is dat alle belanghebbende partijen aan tafel zitten voor een 
open en gelijkwaardig gesprek. En dat de goede startvragen worden 
gesteld: welke verwachtingen hebben we, welk beeld hebben we van de 
opgave, wat is ieders belang, rol, positie en grens? Hoe gaan wij, kortom, 
samen ontdekken wat deze samenwerking concreet inhoudt en hoe 
hanteren we meningsverschillen, ook wanneer het spannend wordt?

We weten ook dat we een aantal zaken beter niet kunnen doen omdat ze 
anders de samenwerking later onder druk kunnen zetten. Te veel thema’s 
aan de samenwerking willen koppelen bijvoorbeeld, of vooral je eigen 
beleidsdoelen erin drukken (waardoor je partners niet begrijpen waarom 
deze thema’s urgent of relevant zijn). Ook is het niet verstandig om al 
lopende programma’s met hun eigen voorgeschiedenis en spelregels te 
koppelen aan een nieuwe samenwerking.

4.1 De goede start
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Samenwerken is mensenwerk, dat is het mooie en gelijk ook het lastige aan samenwerking. Het onderhouden 
van de relaties blijkt essentieel. Ook is het belangrijk om nieuwe ‘omgangsvormen’ met elkaar te ontdekken, 
op basis van partnerschap en gelijkwaardigheid. 

4.2 Relaties
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De ervaringen laten zien dat het van belang is dat betrokkenen 
elkaar regelmatig opzoeken om zich in elkaar te verdiepen voor een 
persoonlijke en betekenisvolle relatie. Het is goed wanneer men 
zorgvuldig de tijd neemt voor het uitwisselen van beelden, wensen, 
verwachtingen en ervaringen. Wat was ook al weer ieders rol, positie, 
taak en verantwoordelijkheid in de samenwerking? Geef elkaar tijd 
en ruimte, maar wees open, duidelijk en eerlijk over je agenda, je 
belangen en ook je grenzen. Door elkaar veel te ontmoeten, ook los van 
formele beslismomenten over inhoud of geld, groeit het vertrouwen. 
Vraag en geef feedback, zeker wanneer de indruk ontstaat dat partijen 
terugvallen in oude gewoonten.
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Bij interbestuurlijk samenwerken moet je je vertrouwde werkwijzen loslaten. Dat kan spannend zijn: werken buiten je eigen vakgebied en 
met andere organisaties. 

4.3 Uit je comfortzone
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Een aantal praktische tips: 
•   Werk in het kantoor van een partnerorganisatie, feitelijk of gedetacheerd. 

•   Verdeel de werkzaamheden onderling vanuit gelijkwaardigheid en partnerschap. De lead hoeft  
niet vanzelfsprekend te worden genomen door de medewerker van de grootste of hoogste organisatie. 

•   Maak de tussentijdse verantwoordingen en voortgangsverslagen vanuit de samenwerking (en niet als vanzelf door 
en voor de hoogste of grootste overheidspartij).

•   Maak je dilemma’s bespreekbaar wanneer je in een conflict van belangen terecht komt tussen je eigen organisatie 
en die van de interbestuurlijk samenwerking.

Een eerste dimensie is dat de maatschappelijke opgave vraagt om 
integraliteit. Veel van jouw kennis en kunde betreft maar een deel 
van de opgave. Interbestuurlijke samenwerking blijkt dan ook veel 
tijd te vragen voor afstemming, uitwisseling en coördinatie. Durf jij te 
vertrouwen op de vakkennis en inzichten van een ander? 

Een tweede dimensie is het loslaten van de eigen organisatie. 
Samenwerkende professionals blijken letterlijk en figuurlijk thuis in de 
logica en dynamiek van de eigen organisatie, met haar eigen processen, 
belangen en ook de vertrouwde wettelijke en organisatorische 
spelregels. Het is vaak lastig het eigen, institutionele perspectief los te 
laten en te werken vanuit de gemeenschappelijke opgave. 
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Een externe oriëntatie vraagt ook een goede interne organisatie. Het thema 
samenwerking moet in eigen huis goed worden besproken, zowel bestuurlijk als 
ambtelijk. Binnenshuis moet een gemeenschappelijk beeld bestaan. Waarom 
werken we samen, met wie, en hoe leggen we zelf de goede verbinding tussen 
bestuur, volksvertegenwoordiging en de ambtelijke organisatie? 

Voor een gemeenteraad, bijvoorbeeld, moet duidelijk zijn wanneer hij met welke 
vraag bij de samenwerking wordt betrokken. Colleges en dagelijkse besturen van hun 
kant hebben ruimte nodig om, al werkende met collega-bestuurders, op zoek te gaan 
naar effectief beleid dat de vraagstukken echt oplost. Dat vraagt een voortdurend 
schakelen tussen het eigen en het gemeenschappelijke belang, waarbij petten steeds 
worden gewisseld. Het is handig wanneer je als bestuurder goede kaders met een 
duidelijk speelveld hebt meegekregen. 

Ook medewerkers moeten hun organisatorische, bestuurlijke en politieke achterban 
managen. De ervaring laat zien dat medewerkers vooral behoefte hebben aan ruimte én 
ruggensteun. Samenwerkingsprofessionals, netwerkleiders, alliantiemedewerkers of 
hoe we deze (‘tweebenige’) medewerkers ook noemen, kunnen in een spagaat komen 
tussen de ‘verticale’ eigen organisatie en de ‘horizontale’ samenwerking. Krijgen ze 
in eigen huis steun, ook wanneer moet worden geëxperimenteerd en er ongetwijfeld 
‘fouten’ worden gemaakt? Passen de integrale oplossingen voor de maatschappelijke 
opgave in de werkprocessen, de ‘lijnen’ en indelingen van de eigen organisatie? 

4.4 Manage je achterban
> 1

> 1.1

> 1.2

> 1.3

> 1.4

> 2

> 2.1

> 2.2

> 2.3

> 2.4

> 3

> 3.1

> 3.2

> 3.3

> 3.4

> 4

> 4.1

> 4.2

> 4.3

> 4.4



Een praktische handreiking voor succesvol interbestuurlijk samenwerken26

•   Welke lessen herken je in je eigen praktijk? Benoem ze, en zet ze om 
in mogelijke succesfactoren.

•   Stel jezelf de vraag hoe jij, als professional, positief en actief een 
bijdrage kan leveren aan het succes van de samenwerking.

•   Hoe maak je dilemma’s bespreekbaar, bijvoorbeeld wanneer het 
belang van de samenwerking lijkt te botsen met het belang van je 
eigen organisatie? 

Hoe zit dat bij jou?
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Interbestuurlijke samenwerking is een nieuwe, kansrijke en relevante manier van overheidssturing die 
vraagt om een andere manier van werken, zowel voor bestuurders als voor ambtelijke professionals. 
Er is veel bestuurskundige, gedragswetenschappelijke, staatsrechtelijke en veranderkun dige kennis 
beschikbaar die je daarbij kan helpen. In deze handreiking staan veel leerzame links naar deze kennis. 
Nog belangrijker dan het vergaren van kennis, is het opdoen van praktische ervaring. Werkenderwijs zul 
je steeds meer inzichten krijgen, over de verschillende overheden, maatschappelijke vraagstukken, over 
wat wel en niet werkt bij interbestuurlijk samenwerken en zeker ook over jezelf. Deze handreiking geeft 
je wat houvast op soms een spannende, maar beslist ook een leerzame ontdekkingstocht.  

Afronding


