
Vormen van samenwerken

Er zijn verschillende vormen van samenwerken. Er is niet 1 definitie, niet 1 organisatievorm 

waarbinnen je invulling kan geven aan het begrip samenwerken. Zo kun je samenwerken 

door: 

• Informeren

• Afstemmen

• Harmoniseren

• Samenvoegen

Leidende principes samenwerken en hoe doen we dat dan?

1.  We werken samen om dure, specialistische voorzieningen beschikbaar en toegankelijk 

te houden voor onze eigen inwoners. Vraag: welke voorzieningen kun je als individuele 

gemeente niet zelfstandig beschikbaar houden in de lokale zorginfrastructuur

2.  We werken samen om kracht en macht te organiseren als opdrachtgever. Vraag: 

op welk aspect van het onderwerp/thema/probleem hebben we als individuele 

gemeenten een sterke positie als opdrachtgever wanneer we samenwerken?

3.  We werken samen om kennis te bundelen en werkzaamheid van dienstverlening te 

onderzoeken. Vraag: welk kennisvraagstukken spelen hier? Hoe borgen we de kennis 

en ervaringen van experimenten? 

4.  We werken samen om risico’s te delen. Vraag: welke risico’s bepereken we of mitigeren 

we door samen te werken?

5.  We werken samen om onze eigen lokale ambities te realiseren. Vraag: wat is de 

toegevoegde waarde van de samenwerking voor de eigen lokale ambities? (denk aan 

kennis, beperking druk op lokale toegang, beschikbaarheid en toegankelijkheid)

6.  We werken samen om de overheadkosten zo beperkt te houden. Vraag: in hoeverre 

levert samenwerking efficiency, beperking administratieve lasten en transactietijd 

op? Welke informatie hebben we nodig en zijn de parameters van tevoren 

overeengekomen met elkaar en andere partijen?



7.  We werken samen maar dat doen we in verschillende vormen, maar we kiezen altijd in 

welke vorm we starten met de samenwerking. Vraag: Gaan we informeren, afstemmen, 

harmoniseren of samenvoegen?

8.  We werken samen maar we streven niet naar een ultiem compromis en werken al 

werkende weg naar een goede oplossing toe (Tijdelijk Werkbare Overeenkomsten). 

Besluitvorming is een proces van handelen en reflecteren. Vraag: hebben we voldoende 

overeenstemming en vertrouwen om te starten en via bezinningsmomenten en 

evaluatie bij te sturen om tot de beste oplossing te komen? Hoe gaan we op dit 

onderwerp/thema/probleem het proces van handelen en reflecteren inrichten?

9.  Samenwerken kan in allerlei organisatievormen. We streven niet naar het 

instandhouden van entiteiten maar naar de best passende organisatievorm bij de reden 

van samenwerken. Vraag: wat is de best passende werk- en organisatievorm voor dit 

thema/onderwerp/probleem?

10.  De scope van de samenwerking betreft niet alleen de regionaal bepaalde kaders, we 

erkennen dat de samenwerking ook samenhangt met de lokale ambities en de lokale 

toegang. Vraag: hoe verhoudt de inhoud van de (gekozen) samenwerking zich tot de 

lokale ambities? Wat levert dit regionaal op? En wat “kost” het?

Meer informatie of behoefte aan procesbegeleiding bij het voeren van het goede 

bestuurlijke gesprek over samenwerking? Aarzel dan niet contact op te nemen met  

Bianca den Outer, partner en expert op het gebied van organisatieoverstijgend 

samenwerken. Bianca is bereikbaar via bianca@jblorenz.nl of 06-24611542.
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