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SAMEN? OF TOCH IEDER VOOR ZICH?
Kennisdeling, betere dienstverlening, meer efficiency: in theorie 
heeft het vele voordelen om samen te werken met andere gemeen-
ten. Zeker in een tijd dat de opgaven rond werk, zorg en jeugdhulp 
complex zijn en vaak over de gemeentegrens heen reiken. Maar in 
werkelijkheid is intergemeentelijke samenwerking in het sociaal 
domein lang niet altijd een succes. 
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: CURVE

Hollands Kroon en Schagen stopten 
in het najaar van 2016 met 
de Centrale Ondersteuning 
Wijkteams, Werk en Inkomen. 

Na twee jaar samenwerken bleek dat ‘de visies 
van beide gemeenten te veel verschilden’. Afge-
lopen november werd bekend dat Zutphen en Lochem 
ophouden met het Plein, de gezamenlijke organisatie 
voor werk, inkomen en participatie. Het Plein is een 
jas die zowel Lochem als Zutphen knelt, aldus beide 
wethouders. Hardenberg besloot in december om uit 
de bestuursdienst Ommen-Hardenberg te stappen. 
De verschillen tussen beide gemeenten, met name de 
schaalgrootte, bleken te groot om de wederzijdse taken 
in één ambtelijke organisatie te blijven onderbrengen. In 
dezelfde maand lieten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk 
en Zoetermeer weten dat zij de gemeenschappelijke re-
geling rond sociaal werkbedrijf DSW willen beëindigen. 
De gemeenten streven nu naar een constructie waarin 
Zoetermeer eigenaar is van het sw-bedrijf en Leidschen-
dam-Voorburg en Rijswijk daar trajecten inkopen. 
Het zijn een aantal willekeurige voorbeelden van 
‘echtscheidingen’ die de laatste tijd optraden in gemeen-
teland. Hans Bosselaar, senior-onderzoeker bij de VU in 
Amsterdam en medeauteur van het boek ‘Het probleem 
samenwerken’ (zie ook Sprank 1, pag. 15, red.), is niet 
verbaasd dat gemeenten soms de stekker trekken uit 

een samenwerkingsverband. “Als het in samenwer-
kingsverbanden draait om structuren en zoveel 
mogelijk deskundigen, als onvoldoende duidelijk is 
wat de samenwerking bijdraagt aan de individuele 
problematiek van de deelnemende gemeenten, 
dan gaat het nooit werken.” Marieke van Genug-
ten, universitair docent bestuurskunde aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen, onderzocht samen 
met enkele collega’s intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden op het gebied van de jeugdzorg en de Wmo 
in de provincie Gelderland. Zij geeft nog een andere 
verklaring. “De urgentie is nu kleiner dan een paar jaar 
geleden. Gemeenten denken bijvoorbeeld: we hebben nu 
genoeg kennis en ervaring opgedaan op het gebied van 
de jeugdzorg, we gaan het weer zelf doen.” 

EIGEN BELANG, ANDERE KEUZE
Wat maakt intergemeentelijke samenwerking nu zo 
ingewikkeld? Het eerste obstakel is dat de deelnemende 
gemeenten nogal eens verschillende opvattingen hebben 
over de problemen, doelstellingen en prioriteiten van 
het samenwerkingsverband. Bosselaar: “Tegen globale, 
algemene doelstellingen heeft niemand bezwaar – zoveel 
mogelijk mensen aan het werk, de klant centraal – maar 
de problemen ontstaan als het concreet wordt. De ene 
wethouder wil vooral mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk helpen, de andere wethouder legt de prio-



1 
m

aa
rt

 2
0

18

21 

>

SAMEN? OF TOCH IEDER VOOR ZICH?

riteit bij jongeren. Wil je liever meer mensen met weinig 
afstand tot de arbeidsmarkt helpen of zet je in op een 

kleinere groep langdurig werklozen? Dat zijn politieke 
keuzes.”

De belangen lopen ook lang niet altijd parallel. 
Uit onderzoek van de Inspectie SZW uit 2012 
bleek dat gemeenten in intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden bij de uitvoering 

van de Wwb graag een bepaalde mate van 
zelfstandigheid behielden. Senior-onderzoeker 

Hans Koemans: “Gemeenten re-integreerden liever 
mensen uit hun eigen bestand – daar plukten zij de 
financiële vruchten van – dan uit het bestand van de 
samenwerkingspartner. De financieringssystematiek van 
de Participatiewet is hetzelfde, dus de grondhouding zal 
nu niet veel anders zijn.”

KENNIS BUNDELEN 
Samenwerking leidt tot schaalvoordelen en dus tot een 
kostenbesparing; een veel gemaakte gedachtegang die 
goed te volgen is. Maar dit najaar bleek uit onderzoek 
van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van 
de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit 
Groningen dat samenwerken vaak helemaal niet goed-
koper is. 
In het sociaal domein zijn kostenoverwegingen lang niet 
altijd de belangrijkste reden om andere gemeenten op te 

zoeken. Van Genugten: “Toen de jeugdzorg in 2015 werd 
gedecentraliseerd, was dit voor gemeenten een totaal 
nieuw beleidsterrein. Het was toen vooral het gebrek 
aan kennis en ervaring dat tot samenwerking noopte. 
Gemeenten vonden grote, gespecialiseerde instellingen 
tegenover zich. Het idee was om de zorginkoop en het 
contractmanagement gezamenlijk te doen. Via hun 
grotere collega’s kregen kleinere gemeenten gemakkelij-
ker toegang tot kennis.” Dat klinkt slim, maar Bosselaar 
brengt daar het volgende tegenin: “Een overdaad aan 
kennis en experts in het samenwerkingsverband kan 
juist averechts werken. Als je heel veel weet en steeds 
gespecialiseerder wordt, roept iedere oplossing eigenlijk 
meteen weer het volgende probleem op. Het samenwer-
kingsverband wordt moeilijker te beheersen met zoveel 
expertise aan boord. Je kunt mensen moeilijk vragen om 
maar de helft van hun kennis te gebruiken.”

HARDNEKKIG WANTROUWEN
Van Genugten constateert dat de besluitvorming in 
sommige samenwerkingsrelaties erg traag gaat. “Door 
de veelheid aan overlegorganen worden er geen knopen 
doorgehakt. Bovendien hebben niet alle gemeenten in 
het samenwerkingsverband dezelfde opgaven, dezelfde 
inwoners en dezelfde vraag naar zorg. Soms besluit een 
gemeente dan om de inhoud van de zorg zelf te bepalen 
en de contracten samen met de anderen. Maar die twee 
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zaken kun je natuurlijk niet los van elkaar zien. In de 
contracten met de zorgaanbieders gaat het immers niet 
alleen over de prijs en kwaliteit van de zorg, maar ook 
over hoe de zorg wordt georganiseerd en aangeboden.”
Een andere belemmering voor soepele besluitvormings-
processen kan zitten in een hardnekkig, historisch ge-
groeid wantrouwen. “Soms vertrouwen bepaalde dorpen 
elkaar van oudsher niet. Een andere identiteit, een andere 
cultuur, klei- en zandgrond, dat idee. Dit zie je dan niet 
alleen in de lokale gemeenschap, maar ook in de ambte-
lijke organisaties”, zegt Van Genugten. “Het is soms ook 
simpelweg kinnesinne”, aldus Koemans. “Bestuurders of 
ambtenaren die persoonlijk of politiek niet door één deur 
kunnen, kleinere gemeenten die de centrumgemeente 
arrogant vinden.” Bosselaar: “Het omgekeerde komt ook 
voor: kleinere gemeenten die zich veel te afhankelijk 
opstellen. Zo’n kleine gemeente heeft bijvoorbeeld maar 
weinig kwetsbare jongeren en kijkt voor de zorg voor deze 
doelgroep dan al gauw naar de grotere buurman.”  
Gedwongen huwelijken zijn sowieso tot mislukken 
gedoemd. Bosselaar: “Via landelijk beleid worden ge-
meenten soms tot samenwerkingsverbanden gerekend 
waar zij cultureel of anderszins helemaal niet bij horen.” 
Koemans beaamt dat. “In een arbeidsmarktregio kan een 
gemeente economisch veel meer verwant zijn aan een 

gemeente die daar net buiten valt.” 
Bosselaar: “Samenwerking kun je 
niet van bovenaf opleggen, samen-
werking moet groeien. Eigenlijk 
zouden tijdelijke samenwerkings-
verbanden, van wisselende samen-
stelling, veel effectiever zijn. Bij 
probleem A werken we samen met 
deze gemeenten en deze maatschap-
pelijke partners, bij probleem B met 
andere partijen. Maar dit is moeilijk 
voor mensen die gewend zijn van 
bovenaf te sturen en te denken in 
langdurige, structurele oplossingen.” 
De mate van transparantie speelt 
ook een rol bij de kans van slagen. 
Het helpt natuurlijk niet als een of 

meerdere gemeenteraden een gebrek aan democratische 
controle ervaren. Onlangs bleek nog uit het landelijk 
raadsledenonderzoek van Overheid in Nederland dat veel 
raadsleden ontevreden zijn over hun invloed op gemeen-
schappelijke regelingen. Van Genugten: “Het sociaal 
domein is complex en het is lastig voor raadsleden om 
zicht te houden op het besluitvormingsproces en de 
eindresultaten van het samenwerkingsverband. Som-
mige colleges lukt het beter om de raad bij te praten dan 
andere. Op het terrein van jeugdzorg en Wmo kiezen 
gemeenten vaak niet voor een aparte juridische entiteit 
op basis van een gemeenschappelijke regeling, maar 
voor lichte, niet-geformaliseerde vormen van samenwer-
king. De gezamenlijke uitvoering ligt dan bij de lokale 
ambtenaren en de besluitvorming veelal bij de colleges; 
de verwachting is dat de afstand daardoor kleiner is en de 
raden er meer grip op kunnen houden.”

REGIONAAL OF INTEGRAAL
Samenwerken is niet eenvoudig. Dat is wel duidelijk. 
Maar wat betekent dat nu voor de uitvoering van de 
taken van gemeenten in het sociaal domein? Hebben die 
daaronder te lijden? Van Genugten, met enige ironie: 
“Rampen hebben zich niet voorgedaan in mijn onder-
zoeksgebied. Hoewel ik erbij zeg dat wij alleen hebben 
gesproken met wethouders, gemeentesecretarissen en 
ambtenaren – niet met zorgaanbieders en -afnemers. 
Hoe dan ook geldt: de transitie uitvoeren en zorgen dat 
de jeugdzorg wordt verleend, is één ding, maar de zorg 
daadwerkelijk ánders organiseren, is een tweede. Lang 
niet alle samenwerkingsverbanden slagen erin om die 
laatste stap ook te zetten.”
Volgens Koemans heeft een afwezige of gebrekkige 
samenwerking niet in elk subdomein even ernstige 
gevolgen. “In de wijkzorg zullen er weinig problemen 
ontstaan. Juist niet, omdat meer centralisatie de zorg 
daar alleen maar verder van de burger verwijdert. Bij de 
inkoop van bijvoorbeeld dagbesteding bij zorgaanbieders 
zijn er wél nadelen, omdat het vaak goedkoper is om dit 
centraal te doen. Hetzelfde geldt voor de contacten met 
werkgevers, die immers veel liever met één instantie te 
maken hebben dan met allemaal afzonderlijke gemeen-
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ten.” Al met al denkt Koemans 
dat samenwerking gemakkelijker 
van de grond komt op het terrein 
van werk en inkomen dan in de 
zorg. “De arbeidsmarkt is echt 
regionaal. Voor de zorg is het 
belangrijk dat die zo dicht mogelijk bij de burger staat.” 
Hij wijst hierbij nog op het risico dat gemeenten alleen 
samenwerken rond werk en inkomen en niet in de rest 
van het sociaal domein. “De zo vurig gewenste integrale 
dienstverlening komt dan moeilijker tot stand.”

GOED GESPREK  
Tot nu toe is dit geen optimistisch verhaal. Maar niet 
getreurd, het kan ook wél goed gaan. Volgens Van Ge-
nugten is vertrouwen de sleutel. “Vertrouwen heeft een 
directe en zelfversterkende invloed op de effectiviteit van 
de samenwerking. Het is dus verstandig dat de mensen 
in het samenwerkingsverband investeren in de onder-
linge verhoudingen, ook buiten het formele besluitvor-
mingsproces. Het gaat om elkaar kennen en een veilige 
omgeving.” Van belang is ook dat de samenwerkingspart-
ners een echt gesprek met elkaar durven aangaan, aldus 
Bosselaar. “Vaak beginnen mensen meteen te praten over 
geld, structuren en regelgeving en niet over de inhoud. 
Maar dan heb je geen goed gesprek.”
Maar het belangrijkste startpunt van een succesvolle 
samenwerkingsrelatie is misschien wel het banale: what’s 
in it for me? Anders gezegd: als niet alle partijen er een 
beetje voordeel uithalen, wordt het niets. Bosselaar: “Veel 
mensen definiëren samenwerken als het ‘samen toewer-
ken naar een gemeenschappelijk doel’. Maar het gaat bij 
samenwerken altijd om het samenbrengen van verschil-
lende perspectieven. Dat betekent dat een gezamenlijke 
doelstelling niet zomaar mag worden verondersteld. Een 
betere definitie van samenwerken is dus eigenlijk: inzet, 
middelen en menskracht bundelen om je eigen doelen 
beter of doelmatiger te realiseren. Natuurlijk helpt het 
om een gezamenlijk doel te hebben. Maar als de eigen 
doelstellingen van de afzonderlijke gemeenten niet 
enigszins worden bereikt, leert ons onderzoek dat zij zo 
snel mogelijk terugkeren naar hun eigen organisatie.” *

‘What’s in it for me ... 
Als niet alle partijen 
er een beetje voordeel  
uithalen, wordt  
het niets’

Wijchen doet 
het weer zelf 
De Wijchense wethouder Rob Engels heeft een 
aantal problemen met het regionaal ondersteu-
ningsbureau Wmo en Jeugdhulp (ROB), waarin 
zeven gemeenten in de regio Nijmegen samen-
werken. Om te beginnen: de zorg komt op deze 
manier juist verder van de burgers af te staan. 
“De gedachte van de rijksoverheid is om de zorg 
zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De 
gemeente – en in het bijzonder de in de gemeente 
werkzame welzijns- en zorginstellingen – kent de 
inwoners het beste. Maar als je de zorg vervolgens 
op regionaal niveau gaat organiseren, ga je de boel 
weer centraliseren. Dan had de jeugdzorg beter bij 
de provincies kunnen blijven.”
Het tweede probleem is dat het ROB – onbedoeld 
– de neiging heeft te institutionaliseren. “Het 
oorspronkelijke idee van een bureau dat de indivi-
duele gemeenten ondersteunt vanuit het principe 
‘lokaal wat lokaal moet’, maakt plaats voor een 
regionaal regisserende organisatie. De kerntaak 
van het ROB, de ondersteuning van gemeenten 
bij de inkoop van zorg, dreigt zo meer en meer ka-
derstellend dan faciliterend voor de deelnemende 
gemeenten te worden.”
Daar komt nog bij dat het ROB geld kost. Geld dat 
niet kan worden besteed aan de zorg zelf. “Hoe je 
het ook wendt of keert, we hebben een bezuiniging 
te verwerken. Dat vraagt om terughoudendheid bij 
het organiseren van dit soort diensten. Zij brengen 
immers een sterk georganiseerd systeem met zich 
mee, met allerlei voorschriften, financieringsregels 
en functionarissen met welomschreven taken. Ter-
wijl wij, net als de rijksoverheid, streven naar 
administratieve verlichting en vereenvoudiging van 
de onderlinge verhoudingen.”
Wijchen heeft daarom besloten om het per 1 
januari 2018 weer zelf te gaan doen, samen met 
de lokale welzijns- en zorgaanbieders. Deze aan-
bieders zijn lid van de nieuwe coöperatie Rondom 
Wijchen, die de beschikking krijgt over al het geld 
(ruim 12 miljoen euro) dat de gemeente uitgeeft 
aan begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg. 
Engels: “Hiermee krijgen de aanbieders ruimte 
voor meer maatwerk. Wij geven daarbij vertrouwen 
aan de voorkant. De gemeente controleert alleen 
achteraf.” Wijchen blijft haar prestaties overigens 
wel vergelijken met die van de ROB-partijen. “Al-
leen dan kunnen we beoordelen of onze zorg beter 
en efficiënter is geworden.”


