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Handreiking werken met domeinoverstijgende 
bekostiging 

Er zijn al veel uitstekende beschouwingen gemaakt over de 
inhoudelijke aspecten van domeinoverstijgende bekostiging 
bijvoorbeeld door Vilans (klik hier voor het rapport). Daar gaat deze 
handreiking maar beperkt over. Tijdens onze bestudering van de 
casussen kwam duidelijk naar voren dat het succes van de 
samenwerking wordt bepaald door factoren die vaak wat minder 
benoemd worden. We hebben een handreiking gemaakt die juist 
daarop ingaat. 

1. Voor je start: Bezint eer ge begint 
2. Als je start: Ga ervoor – samen!  
3. Als je bezig bent: Follow the money 

 

Tips & Tricks 

Casusvoorbeelden 

 

 

Lysias Advies T: 033 464 70 70 IBAN: NL18 ABNA 0574 2170 53 
Soesterweg 310d E: info@lysiasadvies.nl KvK: 30166304 
3812 BH Amersfoort www.lysiasadvies.nl BTW: NL809282471B01 

 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/domeinoverstijgende-financiering.pdf
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1. Bezint eer ge begint  

Voordat je begint, is het belangrijk het doel helder voor ogen te 
hebben. Domeinoverstijgende bekostiging is ‘slechts’ een middel om 
een doel te bereiken. Wat wil je bereiken? Welk instrument is 
daarvoor nodig? En zijn er structuren of initiatieven waar je bij aan 
kunt sluiten? 

Houd het doel, gedurende de samenwerking, helder voor ogen.  

Is domeinoverstijgende bekostiging écht nodig 

Niet voor alle vormen van domeinoverstijgende samenwerking is ook 
domeinoverstijgende bekostiging nodig. Kies daarom bewust 
wanneer je het instrument wel of niet wilt inzetten; anders kan het 
nodeloos ingewikkeld worden. Onderzoek eerst de mogelijkheden om 
tot een succesvolle domeinoverstijgende samenwerking te komen. 
Kijk vervolgens naar welke financieringsstructuur het beste past.  

Beantwoord de volgende vragen om te bepalen of 
domeinoverstijgende bekostiging echt past, of dat misschien een 
ander instrument volstaat: 

• Is bekostiging voor de samenwerking écht een probleem? Soms 
kun je domeinoverstijgend samenwerken zonder 
domeinoverstijgende financiering, zoals in de Drechtsteden.  

• Is er een domeinoverstijgend budget nodig, of volstaat een 
ontschot budget zoals in de Ruwaard?  

• Wil je dat verschillende partners, domeinoverstijgend aan de 
oplossing van het probleem meebetalen?  

Drie keer ja? Dan is de kans groot dat domeinoverstijgende 
bekostiging het best passende instrument is.  Heb je een of meer 
keer ‘nee’ geantwoord? Dan lijkt het er op dat domeinoverstijgende 
bekostiging niet het goede instrument is om jouw doel te bereiken.  

 

 

  

Gebruik deze routekaart 

De Routekaart Domeinoverstijgende Samenwerking 
die in 2020 door Vilans is opgesteld, leidt je stap 
voor stap door de beantwoording van deze vragen. 

Zie: Routekaart domeinoverstijgende samenwerking 
| Vilans 

https://www.vilans.nl/producten/routekaart-domeinoverstijgende-samenwerking
https://www.vilans.nl/producten/routekaart-domeinoverstijgende-samenwerking
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Domeinoverstijgend samenwerken 

‘Werk als beste Zorg’ is een vaste werkwijze 
geworden in de Drechtsteden. De Sociale 
Dienst Drechtsteden werkt nauw samen met 
GGZ-aanbieder Yulius. “We hebben de teams 
bij elkaar gezet en al gauw kwamen er 
vooroordelen over elkaars werk naar boven. 
Medewerkers van de Sociale Dienst verweten 
de Yulius medewerkers alleen maar naar zorg 
te kijken; andersom vonden zij dat de 
medewerkers van de Sociale Dienst alleen 
maar keken of iemand goed zou gaan draaien 
bij de werkgever. Nu begrijpen we elkaars 
werk. Het voelt alsof de begeleiders bij Yulius 
ook mijn collega’s zijn. Soms nog wel meer 
dan die bij de Sociale Dienst.” Elke partij 
werkt vanuit haar eigen expertise, met haar 
eigen financiering en vult elkaar aan in haar 
dienstverlening zonder dat daarbij sprake is 
van domeinoverstijgende bekostiging.  

Gebiedsgebonden financiering 

Ook voor de proeftuin in de Ruwaard stond niet een andere 
vorm van financieren, maar het in de praktijk anders gaan 
werken centraal. Niet domeinoverstijgende financiering, 
maar gebiedsgebonden financiering ondersteunt de 
Samenwerkwijze in de Ruwaard. Het zorgt ervoor dat 
professionals kunnen doen wat nodig is. Zij kunnen vrijer 
handelen en zijn flexibel. Deze gebiedsgebonden 
financiering is nog niet (gemeentelijk) domeinoverstijgend. 
“We hebben zoveel mogelijk WMO-middelen, plus 
welzijnsmiddelen, GGD-gelden en sportmiddelen aan de 
wijk toegewezen en gekoppeld aan maatschappelijke 
effecten die over 5 jaar gerealiseerd moeten zijn. Aan het 
begin hebben we een wijkscan gemaakt. Deze meting geldt 
als vertrekpunt en als indicatie voor wat de wijk nodig 
heeft. Samen met partners zijn we eigenaar van de doelen 
en de middelen.” 
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Sluit aan bij bestaande structuren, programma’s en 
initiatieven 

Als je tot de conclusie bent gekomen dat domeinoverstijgende 
bekostiging écht nodig is, bestaat de neiging om een nieuwe 
overlegstructuur op te starten. De les uit de onderzochte casussen 
is: doe dat niet, sluit aan bij bestaande structuren in de regio. Het 
loont de moeite om aan te sluiten bij bestaande overlegstructuren, 
omdat het vroeger of later nodig is om besluiten te nemen die via 
bestaande kanalen worden voorbereid. Dan is het beter om al in 
beeld te zijn. Maak daarom kennis met de trekkers van 
overlegstructuren, leg verbindingen en maak heldere werkafspraken 
om de samenwerking goed te laten verlopen met andere initiatieven 
op het terrein van Zorg en Veiligheid en het sociaal domein. En focus 
daarbij zowel op de ambtelijke als bestuurlijke netwerken. 

Verken bij de start dus goed hoe het bestaande lokale en regionale 
netwerk in elkaar zit. En verken welke landelijke programma’s en 
lopende initiatieven bestaan. Het overzicht dat is opgenomen in onze 
verkenning, geeft een indruk van de relevante ontwikkelingen.  

Houd het doel voor ogen 

Het geld, het samenwerkingsconstruct, de structuren, de 
overleggremia en dergelijke zijn geen doel op zich. Breng het altijd 
terug naar waar het daadwerkelijk om gaat: hoe draagt dit bij aan 
goede, effectieve en efficiënte hulp- en zorgverlening voor kwetsbare 
inwoners; wat merken zij hiervan? En: hoe draagt dit bij aan betere 
mogelijkheden om hun werk te doen voor de uitvoerende 
professionals? 

Het is daarom belangrijk om vanaf de start te werken met een 
inspirerende en enthousiasmerende doelstelling, die verbonden is 
met de toegevoegde waarde voor de inwoners en de professionals in 
de frontlinie: een soort missie voor het project. Voorbeelden van dit 
soort doelstellingen uit de cases zijn: 

“Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten 
een betere (positieve) gezondheid ervaren. In de Ruwaard 
bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin 
mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen.” 

“Anders denken, doen en organiseren” 

Werk als beste zorg: “Twee werelden bij elkaar brengen” 

Bij de start volstaat de missie, nog zonder allerlei SMART-
geformuleerde doelen en resultaatdefinities. Het is wel verstandig 
daarover al snel na te denken, want dat geeft richting aan de 
inspanningen. Kernvraag van goed geformuleerde resultaten is: “als 
we echt succesvol zijn, wat zien we dan in de praktijk veranderen?” 
Dat betekent ook: monitoren! Dat klinkt misschien technisch, maar de 
essentie is: met elkaar volgen of je succesvol bent, zodat je bij kunt 
sturen als het resultaat achterblijft.  
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Regel het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap goed 

Domeinoverstijgende bekostiging schuurt per definitie met bestaande 
systemen. Dat betekent dat het belangrijk is het opdrachtgeverschap 
stevig in te vullen en de uitvoering bij een geschikte projectleider te 
beleggen.  

Bij het opdrachtgeverschap is het verstandig twee rollen te 
onderscheiden: een bestuurlijk opdrachtgever en een ambtelijk 
opdrachtgever. Beide opdrachtgevers gáán ervoor om de 
domeinoverstijgende bekostiging mogelijk te maken. Dat betekent: 
écht willen, partners aanspreken, budgetten vrijmaken en capaciteit 
regelen. En voor het initiatief gaan staan als er druk van buiten komt.  

De rollen van bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever zijn daarbij 
onderscheiden: over de invulling van het bestuurlijk 
opdrachtgeverschap vind je meer in het volgende hoofdstuk. Hier 
belichten we graag de rollen van ambtelijk opdrachtgever en de 
opdrachtnemer / projectleider. 

De ambtelijk opdrachtgever bewaakt de organisatorische 
succesfactoren. Het is iemand die zich betrokken voelt bij het slagen 
van het project en ervoor gaat om dat mogelijk te maken. Daar hoort 
in ieder geval bij dat er capaciteit wordt vrijgemaakt om met het 
project aan de slag te gaan en dat waar nodig de standaardwerkwijze 
(taakverdeling, financieringswijzen, inhoudelijke spelregels) van de 
organisatie wordt aangepast aan de beoogde vernieuwing. De 
ambtelijk opdrachtgever onderhoudt contact met spelers op hetzelfde 
niveau bij samenwerkingspartners. Voor domeinoverstijgende 
bekostiging – een ingewikkeld vraagstuk met vergaande 

Maatschappelijk rendement 

Het maatschappelijk rendement is de toegevoegde 
waarde van een maatregel, interventie of project voor de 
gehele maatschappij. Het geeft antwoord op de vraag 
hoe de kosten zich verhouden tot de maatschappelijke 
baten. Het is dus de verhouding tussen de benodigde 
investering enerzijds en het maatschappelijke effect dat 
wordt bereikt anderzijds.  

Voor individuele casuïstiek binnen de Proeftuin Ruwaard 
wordt het maatschappelijk rendement gemeten door 
zogenoemde micro-analyses. Voor de micro-analyses is 
het maatschappelijk rendement teruggebracht naar twee 
indicatoren: het ervaren welbevinden van de betreffende 
wijkbewoner(s) en de jaarlijkse maatschappelijke kosten 
van de geleverde zorg en ondersteuning. Deze 
indicatoren komen voort uit de visie van de Proeftuin 
Ruwaard (“Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners 
een grotere (positieve) gezondheid ervaren tegen lagere 
maatschappelijke kosten”). 
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consequenties – is het belangrijk het ambtelijk opdrachtgeverschap 
hoog in de ambtelijke hiërarchie te beleggen, bijvoorbeeld bij een 
directeur sociaal domein.  

Vuistregel is: is er geen ambtelijk opdrachtgever of vult die zijn rol 
niet goed in? Dan heb je een probleem. 

Een van de belangrijkste besluiten die een ambtelijk opdrachtgever 
neemt, is de aanwijzing van een opdrachtnemer / projectleider. Die 
heeft als taak om het initiatief ook echt van de grond te trekken. Dat 
is een kwestie van sleuren, enthousiasmeren, verbinden en 
realiseren. In de volgende kaders hebben we de kenmerken van 
succesvolle projectleiders verzameld. 

  

De kenmerken van een succesvolle projectleider 

Uit de verschillende cases komt naar voren dat goede projectleiders het verschil kunnen maken tussen een geslaagde en 
vertroebelde domeinoverstijgende samenwerking. De geschikte projectleider gaat altijd voor een 10. Om te komen tot een 
succesvolle, duurzame domeinoverstijgende samenwerking en bekostiging is een lange adem nodig. Het is hard werken en 
omdat er verschillende afhankelijkheden zijn, er een groot aantal verschillende actoren betrokken is en er in sommige 
gevallen sprake is van (schijnbaar) conflicterende wet- en regelgeving is het belangrijk om stelling te nemen en te volharden 
in wens en ambitie. Tegelijkertijd is het ook altijd een kwestie van laveren en flexibel kunnen zijn. Het vergt concessies 
kunnen doen binnen de samenwerking, er kan geen sprake zijn van een zero-sum game. Een geslaagde projectleider slaagt 
er, kortom, bij iedere deelnemer op elk moment in om met een bevredigend antwoord te komen op de vraag: “What’s in it for 
me?” 
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Beleg het bij vaste medewerkers 

Pilots en tijdelijke projecten worden meestal belegd 
bij tijdelijke (en externe) krachten. Met het vertrek 
van die externe medewerker, verdwijnt echter ook 
een deel van zijn/haar netwerk en kennis.  

Werf geen nieuwe mensen voor een nieuw project of 
een pilot en werk niet met buitenboordmotoren, maar 
beleg de ruimte om te experimenteren bij vaste 
medewerkers. Door te werken met ingehuurde 
projectleiders waren er bij verschillende projecten 
vertragingen vanwege de werving en selectie, de 
kennismaking met de regio en de casus. Bovendien 
zorgde in een enkel geval het vroegtijdig vertrek van 
een extern aangestelde projectleider voor een lek 
van kennis en een relatief gebrekkige overdracht. 
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2. Ga ervoor – samen!  

Als je eenmaal besloten hebt hoe je met domeinoverstijgende 
bekostiging aan de slag wilt gaan, komt de fase van ervoor gaan. 
Hoewel domeinoverstijgende bekostiging over systemen lijkt te gaan, 
is dit in feite mensenwerk pur sang. Het gaat om netwerken, 
persoonlijke impulsen en energie: mensen maken het verschil. 

Verbind vanuit de missie 

We benoemden het belang van een duidelijke missie voor het project. 
Domeinoverstijgende bekostiging vraagt om bevlogenheid en energie 
– en die komen voort vanuit de drive om het beter te regelen voor de 
inwoners. Het is daarom belangrijk de missie regelmatig terug te 
laten komen in denken en doen en daarop te reflecteren in 
rapportages. Door de focus voortdurend te leggen op de uiteindelijke 
doelstellingen - waarom doen we dit nu eigenlijk, waarom vinden wij 
het belangrijk dat dit gebeurt, wat betekent dit voor de betrokken 
inwoner, wat betekent dit voor de lokale samenleving - ontstaat er 
een constructieve en enthousiasmerende energie. Hier vinden 
verschillende partijen elkaar. Dit is de kern van de samenwerking. 

 

K 

  

Neem het voortouw en verleid anderen 

In zowel de casus van Oss als de casus in Limburg 
was er sprake van een partij die nadrukkelijk het initiatief nam tot samenwerking, in beide gevallen vanuit een andere 
prikkel. Dat initiatief ging ook gepaard met een financiële investering, respectievelijk vanuit de gemeente en vanuit de 
zorgverzekeraar. Door op deze wijze het voortouw te nemen en het goede voorbeeld te geven werden andere potentiële 
partners geënthousiasmeerd om hun bijdrage te leveren. Door betrokken partijen wordt dit als een van de 
succesbepalende factoren gezien. Kortom: Ga aan de slag en laat ziet wat het oplevert (kwantitatief en kwalitatief), om 
anderen te inspireren in te stappen.  

 

Benut verschilmakers 

Mensen maken het verschil. Benut andere 
inspiratoren, sleutelfiguren, energiebronnen en 
krachtpatsers. In iedere regio blijkt dat de meest 
bevlogen, betrokken, energieke personen moeizame 
samenwerkingen vlot kunnen trekken of nieuwe 
openingen kunnen creëren. Voorkom tegelijkertijd 
een te grote afhankelijkheid van verschilmakers en 
probeer de gelegde verbanden zoveel als mogelijk te 
implementeren in het primaire proces. Dat kan door 
vaste medewerkers te betrekken en vanaf het begin 
ook netwerken te delen. Praktische tip: werk meer in 
duo’s of teams.  
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Werk aan de alliantie 

Domeinoverstijgende bekostiging vraagt per definitie om 
samenwerking. Om succesvol te zijn, moet je werken aan een sterke 
alliantie. In die alliantie zoek je naar partijen (en vooral personen!) 
die het belang zien en de energie en (financiële) slagkracht hebben 
om verandering te bewerkstelligen. En dat kan in de loop van de tijd 
veranderen. Maak daarom regelmatig een analyse van het netwerk: 
heb je nog steeds de juiste partijen aan boord, kan iedereen een 
goede bijdrage leveren en bestaat er begrip voor elkaars wereld? 

Voer dit gesprek ook regelmatig samen met de partners. Wanneer 
partners al langere tijd samenwerken, neemt de kans op gedeelde 
visies en gezamenlijke initiatieven toe. Door elkaar beter te leren 
kennen, treed je in elkaars leef- en systeemwereld. Partijen begrijpen 
elkaars discours en werkwijze beter, spreken elkaars taal. Investeer 
daar tijd in. 

  

Hecht netwerk 

De wethouder is voorzitter van de stuurgroep 
Trendbreuk en treedt vaak op namens Zuid-Limburg. In 
wat hij doet heeft hij veel relaties gelegd. Tot medisch 
specialisten aan toe. Hij speelt een belangrijke rol. Hij 
is een beetje het boegbeeld van de preventiecoalitie en 
programma Trendbreuk. Dat geldt ook voor de 
programmamanager. Dat geldt ook een beetje voor mij. 
Ik ben voor veel mensen het aanspreekpunt als het 
gaat om gezondheid in de stad. Toch ook een beetje 
een centraal figuur. Bovendien kennen wij elkaar al 
vanuit andere samenwerkingsverbanden. 

 

Denk goed na over effect op dynamiek 

In een van de casus hebben ze in het kader van de Wmo 2015 arrangementsbekostiging ontwikkeld met aanbieders. Vanuit 
de gedachte dat met deze manier van financieren de ondersteuning voor de inwoner naar eigen inzicht kunnen vormgeven. 
We factureren niet op uurbasis. Je bent helemaal vrij in wat te doen. Hiermee gaven zij antwoord aan de vraag van de 
aanbieders. In de praktijk zagen ze echter het volgende. In een systeem van p maal q financiering, zijn aanbieder geneigd 
zoveel mogelijk inzet te leveren (om zoveel mogelijk financiering te krijgen). Bij arrangementen of afspraken over een vast 
bedrag, valt die prikkel de andere kant op. Dan leveren sommige aanbieder zo min mogelijk inzet om er zoveel mogelijk geld 
aan over te houden. Met deze tweedelijns aanbieders aan tafel, krijg je een heel andere dynamiek.  
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De bestuurder in de bres 

Bestuurlijk draagvlak is belangrijk. Maar dat is geen passieve 
aangelegenheid: domeinoverstijgende bekostiging vraagt om 
bestuurder(s) die werkelijk voor het vraagstuk in de bres springt/-en. 
En soms op plekken verschijnt waar hij/zij niet wordt verwacht. Stille 
steun van een bestuurder is (zeker in de eerste fase) niet voldoende. 
Een wethouder die de samenwerking ‘gedoogt’ brengt partijen 
uiteindelijk onvoldoende in positie om tot voldragen samenwerking te 
komen.  

Het kan behulpzaam zijn om de energie van enthousiaste 
bestuurders te bundelen. Richt dan bijvoorbeeld een interbestuurlijk 
programmateam in met mandaat (de leden mogen besluiten nemen 
voor hun organisatie en hebben budget dat uit te voeren). 

 

  

Ga waar niemand is geweest  

Kortweg is in dit onderzoek bevestigd dat bestuurlijk 
draagvlak belangrijk is, maar nog beter is het 
wanneer de bestuurder daadwerkelijk voor het 
vraagstuk op de bres gaat. En soms ook op plekken 
verschijnt waar hij/zij eigenlijk niet wordt verwacht. 
Wethouder Geilen van de gemeente Sittard-Geleen 
baarde bijvoorbeeld opzien binnen de regio door 
zichzelf in een vroeg stadium uit te nodigen voor 
verschillende bijeenkomsten, gesprekstafels en 
verkenningen van (zorg)partijen die geen natuurlijke 
samenwerkingspartners van de gemeente zijn. Dat 
kon mede doordat de heer Geilen al langere tijd 
stevig op zijn plek zat als wethouder. Door deze 
investering investeerde hij vroegtijdig in relaties, wat 
het eenvoudiger maakte om latere 
samenwerkingsafspraken te maken. 
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3. Follow the money 

Onze laatste handreiking gaat over geld. Natuurlijk. Bij 
domeinoverstijgende bekostiging horen duidelijke financiële regels. 
Die zijn noodzakelijk voor een duidelijke samenwerking. 

Letterlijk: breng in beeld waar kosten en baten vallen. En waar 
gereguleerd geld ophoudt.  Zorg voor een onafhankelijke partij die 
dat monitort.  

Breng scherp in beeld waar lusten en lasten vallen 

Toon aan wat de investering van mogelijke partners hen op kan 
leveren. Door een helder beeld te schetsen over waar kosten en 
opbrengsten komen te vallen op basis van objectieve data wordt het 
belang van samenwerking inzichtelijk en wordt mogelijk de urgentie 
voor verschillende partijen vergroot.  

Met een businesscase kunnen twijfelende partijen over de streep 
worden getrokken. Waar een samenwerking in eerste instantie vooral 
geld lijkt te kosten, kan in een businesscase duidelijk worden in 
hoeverre deze samenwerking al dan niet geld oplevert. Bovendien 
kunnen partijen, met een inschatting van het te behalen rendement, 
aan gedegen verwachtings- en risicomanagement doen.  

In een businesscase committeren de partijen zich vooraf aan 
gezamenlijk, afgesproken doelstellingen. Er is daarmee een aanzet 
voor een duidelijke stip op de horizon. 

Het principe van ‘follow the money’ geldt ook andersom: organiseer 
ruimte voor een proefneming. Reserveer geld en onderzoek waar 
kosten en baten vallen. De regels en bekostiging moeten de ruimte 
geven aan beleidsmakers en professionals om in de praktijk te leren 
wat werkt.  

  

Begin bij een (klein) trackrecord 

Het Sociaal Hospitaal presenteerde voorafgaand aan 
het project een trackrecord. Zij konden, aan de hand 
van interventies in andere steden, laten zien wat de 
te verwachte impact zou zijn van hun interventie in 
Den Haag. Zowel voor te verwachte 
maatschappelijke impact als direct te realiseren 
besparingen op gebied van de zorgverzekeringswet, 
de jeugdwet, de wmo en de wlz. Het hielp grip te 
krijgen op de verwachte opbrengst. “Het maakte het 
domeinoverstijgend een de voorkant en je wist wat je 
kon verwachten aan de achterkant.” Met het 
trackrecord konden ze hun hypothese onderbouwen. 

Desondanks was er bij verschillende deelnemende 
partijen koudwatervrees. Zorgverzekeraar CZ heeft 
de interventie van het Sociaal Hospitaal 
voorgefinancierd. Op het moment dat zij inderdaad 
de verwachte opbrengsten realiseerde, betaalde de 
gemeente Den Haag deze investering terug. 
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Draag bij waar je nodig bent 

Op het moment dat er geen duidelijke spelregels zijn opgesteld, ligt 
het gevaar op de loer dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt. 
Door het eigenaarschap middels spelregels duidelijk te beleggen 
voorkom je apathie, uitstel en samenwerkingsfrustratie. Voor 
complexere opgaven zou het motto moeten zijn: ‘je draagt bij waar je 
nodig bent’.  

Zorg dat iedereen op de hoogte is van bestaande wettelijke kaders 
en bijbehorende (on)mogelijkheden. Soms is dat onduidelijk. De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) kan in dergelijke gevallen om 
advies gevraagd worden. Zo kun je duidelijk afbakenen waar je wel 
over gaat en waar je niet over gaat. Door dit goed inzichtelijk te 
maken, wordt het voor de verschillende samenwerkingspartners ook 
eenvoudiger om een gesprek aan te gaan over taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en kunnen zij elkaar 
daarop aanspreken. Bovendien helpt dit bij de uitwerking van de 
eerder opgemaakte MKBA. In de praktijk blijkt in veel gevallen veel 
meer lokaal/regionaal mogelijk dan partijen aanvankelijk voor 
mogelijk hielden.  

  

Spelregels ontbreken 

Bij aanvang van een van onze onderzochte cases 
ontbrak het bijvoorbeeld aan duidelijke spelregels, wat 
door verschillende partners ook als een van de 
oorzaken van het niet volledig slagen van de pilot werd 
genoemd. Vragen die afzonderlijke partijen 
bijvoorbeeld hadden, waren: tot hoever reikt onze 
zeggenschap wel of niet? En hoe spreken we elkaar 
aan wanneer de andere partij niet levert of 
ogenschijnlijk niet bijdraagt naar vermogen? Omdat er 
ook geen onafhankelijke lijnrechter was aangesteld 
leidde deze handelingsverlegenheid uiteindelijk ook tot 
het vroegtijdig afhaken van deelnemers. Dit is een 
duidelijk voorbeeld waarbij onder meer het gebrek aan 
spelregels heeft geleid tot het falen van de 
domeinoverstijgende samenwerking. 
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Stel een onafhankelijke lijnrechter aan 

Zorg voor een onafhankelijk lijnrechter c.q. (proces)begeleider, om 
schijn van belangenverstrengeling, partijdigheid of dubbele petten 
discussies te voorkomen. Deze heb je met name nodig bij aanvang 
van het project, het maken van de MKBA en als er een conflict of 
twist optreedt. 

“Met die onafhankelijke partij een tafel, wisten we zeker dat er iemand 
was die aan ons alle drie had gedacht en niet dat we alle drie alleen 
aan onszelf dachten. Het algemeen belang stond voorop. En we 
wisten zeker dat we niet tegen elkaar werden uitgespeeld. We 
hadden een vertegenwoordiger voor alle drie de partijen. Hij kon alle 
belangen van de verschillende partijen neutraliseren in het grote 
algemene belang.”  

Maak heldere afspraken aan de voorkant 

Maak aan de voorkant heel heldere afspraken over 
wat er wel/niet in het budget zit, wat te doen bij 
overproductie, wat te doen bij besparingen, wat te 
doen als inzet van de ene organisatie verschuift naar 
de andere etc. Zoals ze in de Ruwaard hebben 
gedaan. En doe geen concessies aan die afspraken. 
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