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Samenwerken is de norm

Intell. gem.  
zkt. dIto partn.
Samenwerken kan op allerlei manieren, zo laat de Divosa-monitor 
Intergemeentelijke samenwerking zien. In toenemende mate 
zoeken gemeenten elkaar op. Omdat het kosteneffectief is, omdat 
je samen sterker staat, om de kwaliteit van dienstverlening naar een 
hoger plan te tillen … Reden genoeg. Zie hier de feiten en cijfers. 
TekST: PeTeR van eekeRT en JOlanDa van Den BRaak, BeelD: ShuTTeRSTOck

V
an alle Nederlandse gemeenten werkt 
in 2013 ruim de helft (54%) in officieel 
verband samen bij de uitvoering van de 
WWB (inkomensverstrekking en re-inte-
gratie). Gemiddeld nemen drie gemeenten 

deel aan zo’n samenwerking. Het ‘officieuze’ percentage 
gemeenten dat samenwerkt ligt hoger; veel gemeenten 
delen kennis en taken zonder dat dit formeel geregeld is.  
Voor de uitvoering van de Participatiewet voegt per 1 
januari 2015 ongeveer 70 procent van de gemeenten ken-
nis en kunde samen in een officieel verband. De belang-
rijkste reden die zij voor hun samenwerking aandragen 
is kostenbeheersing: gemeenten verwachten efficiënter te 
kunnen werken door krachtenbundeling en een grotere 
schaal. Ook wil een aantal gemeenten samenwerken om-
dat zij de drie decentralisaties gezamenlijk en integraal 

willen oppakken in de regio. De samenwerkingsverban-
den zullen in de toekomst steeds vaker het sw-bedrijf 
herbergen en (onderdelen van) de WMO uitvoeren. 
Andere veel genoemde redenen om de kar samen te trek-
ken zijn slagkracht, kwaliteitsverbetering en continuïteit. 
Grotere uitvoeringsorganisaties zijn minder kwetsbaar 
voor vertrek of ziekte van personeel.

kleIn én gROOT
Tot de oprichting van de Sociale Dienst Drechtsteden 
in 2007 waren het de kleinere gemeenten die elkaar 
opzochten voor een samenwerking. Inmiddels is het ge-
bruikelijk dat ook de grotere gemeenten taken verdelen 
of over een toekomstige samenwerking nadenken. Een 
verzorgingsgebied van meer dan 100 duizend inwoners 
is praktijk voor 37 procent van de intergemeentelijke 

TaBel 1: Omvang gemeenSchaPPelIJke RegelIngen naaR BevOlkIng 

De tien grootste gemeenschappelijke regelingen WWB’ers (2012) Bevolking vergelijkbaar met Bevolking
Sociale Dienst Drechtsteden 4.790 267.897 Eindhoven 218.456
RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2.020 189.128 Almere 195.090
RSD Werk en Inkomen Lekstroom 1.190 176.962 Breda 178.256
IJmond werkt! 2.450 159.400 Enschede 158.639
Leiden – Leiderdorp 3.390 146.489 Haarlemmermeer 144.126
Werkplein Venlo – Venray 2.850 143.220 Den Bosch 142.756
RSD Alblasserwaard / Vijfheerenlanden  1.130 141.705 Den Bosch 142.756
Werkplein Baanzicht 2.310 125.170 Zoetermeer 123.064
ISD Bollenstreek 890 120.460 Leiden 119.746
OptimISD 830 118.514 Dordrecht 118.528 

Bron: Divosa en CBS, bewerking Divosa. Bevolking per 1 januari 2013.
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TaBel 2: OnTWIkkelIngen In De SamenWeRkIng

Welke veranderingen verwacht u in de 
huidige samenwerking tussen nu en de 
invoering van de Participatiewet per 1 
januari 2015? 

alle 
verbanden
(n=66)

gR
(n=42)

andere
(n=24)

Toe- of uittredende gemeenten 35% 36% 33%
Herindeling deelnemende gemeenten 15% 17% 13%
Wijziging juridische status 27% 24% 33%
Uitbreiding met sw-bedrijf 36% 43% 25%
Uitbreiding takenpakket met Wmo-taken 18% 24% 8%
Geen van bovenstaande veranderingen 32% 21% 50% 

Bron: Divosa-enquêtegegevens.

Intergemeentelijke samenwerking 
in een notendop
Intergemeentelijke samenwerking 
in een notendop
Intergemeentelijke samenwerking 

•    54% van de gemeenten werkt in offi  cieel verband samen bij de uitvoering 
van de WWB.

•    36% van de gemeenten werkt samen in een gemeenschappelijke regeling.
•    18% werkt samen op basis van een overeenkomst, inkoop of uitbesteding.
•    37% van de gemeenschappelijke regelingen heeft een verzorgingsgebied 

van 100.000+ inwoners.
•    Het takenpakket van samenwerkingsverbanden is beperkter dan van 

reguliere sociale diensten (maar dat gaat veranderen).
•    Trend: 70% van de gemeenten zal per 2015 in een offi  cieel verband samen-

werken bij de uitvoering van de Participatiewet.
•    Trend: in die samenwerkingsverbanden zit steeds vaker ook het sw-bedrijf.

Peiling Najaarscongres
naast de Divosa-monitor geeft de peiling die Divosa en Bmc 
voorafgaand aan het najaarscongres gehouden hebben, zicht 
op de voorbereidingen van gemeenten op de decentralisaties. 
De Participatiewet is hierin in het bijzonder bevraagd. De 
peiling, een online vragenlijst, is door zestien respondenten 
ingevuld; een relatief klein aantal, waaruit toch een aantal 
duidelijk trends zichtbaar wordt. Zo vindt vrijwel iedereen dat 
zijn of haar gemeente op schema ligt in de voorbereiding op de 
Participatiewet. De onduidelijkheid over wat de wetgever nu 
precies gaat voorschrijven wordt daarbij als storend ervaren. 
evenzeer worden de krappe budgetten gehekeld. De aanname 
dat integrale uitvoering geld bespaart, is voor veel gemeenten 
nog weinig concreet ingevuld.

vOlDOenDe?
Twee derde van de bevraagde gemeenten voegt de re-inte-
gratietaken van sociale dienst en sw-bedrijf samen. Slechts 
een enkeling vindt dat de huidige samenwerking volstaat om 
de Participatiewet succesvol uit te kunnen voeren; een forse 
cultuurverandering bij de sociale dienst is volgens de helft 
van de respondenten nodig. een kleine meerderheid vindt de 
consulenten voldoende toegerust om klanten aan te spreken 
op zelfredzaamheid en eigen kracht. het vertrouwen in een 
adequate dienstverlening aan werkgevers is nog iets groter: 
ongeveer twee derde is hier optimistisch over.

InTegRale aanPak
Winst door een integrale benadering is de ratio achter de 
decentralisaties. Driekwart van de ondervraagden zegt dat zijn 
of haar gemeente daarvoor kiest. Opvallend is dat 25 procent 
expliciet zegt dat niet te doen. De integrale aanpak is in de 
meeste gemeenten, maar niet overal, verankerd in een bestuur-
lijke stuurgroep en er is een programmamanager aangesteld. 
Om tot een goede, samenhangende uitvoering van de drie 
decentralisaties te komen, is het voor een grote meerderheid 
duidelijk dat de organisatie-inrichting van de eigen gemeente 
moet veranderen.

Schaal
Ongeveer de helft van de ondervraagde gemeenten zegt 
samen te werken in een regionale sociale dienst of de uitvoe-
rende werkzaamheden te hebben uitbesteed aan een andere 
gemeente. Is de huidige schaal van uitvoering toekomst-
bestendig? 50 procent van de respondenten, over het algemeen 
zij die al regionaal samenwerken, vindt van wel. een derde wil 
verder opschalen. hier gaat het vooral om gemeenten die de 
sociale diensttaken alleen uitvoeren. Ten slotte de vraag of de 
regionalisering bij werk en inkomen te combineren is met de 
uitvoering van werkactiviteiten in wijken en buurten. hier zijn 
de antwoorden gelijkelijk verdeeld: een derde vindt van wel, 
evenveel van niet en de overigen weten het niet.

samenwerkingsverbanden. Gelet op het aantal inwoners 
dat zij bedienen zijn de grotere gemeenschappelijke 
uitvoeringsorganisaties vergelijkbaar met grote steden. 
Het gros van de bestaande samenwerkingsverbanden valt 
binnen de 35 arbeidsmarktregio’s.

In BeWegIng
De intergemeentelijke samenwerking is in beweging, zo 
laat tabel 2 zien. 
Op dit moment zijn veel potentiële samenwerkingsver-
banden nog aan het onderzoeken of en hoe zij willen 
samenwerken. De fi nale beslissing moet in veel gemeen-
teraden eind 2013 of begin 2014 vallen. Gemeenten die 
voor die tijd geen beslissing hebben genomen, zullen dat 
daarna niet snel meer doen in verband met de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2014. *


