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Wie ben ik? 

Bianca Lamberts-Bruins, sinds 2008 
zelfstandig adviseur voor gemeenten en 
non-profit organisaties 
 
Beleidsmatig, juridische, financieel en 
bestuurlijk adviseur voor DB- en AB-leden 
van diverse gemeenschappelijke regelingen 
en samenwerkingsverbanden op het gebied 
van sociale zaken, volksgezondheid, 
(jeugd)zorg en de 3 D’s, 
 



Samenwerken 

Voordelen: 
 
• Krachtiger 
• Efficiënter 
• Effectiever 
• Kostenbesparend 
• Minder kwetsbaar 
• Meer gelijkheid 

 
 
 
 

Nadelen: 
 
• Uitvoering op afstand 
• Aantasting lokale 

autonomie 
• Sturing minder 

rechtstreeks 
• Kost voor de baat 
• Verlies van kennis en 

controle 



Je wilt: 

The 
Brady 
Bunch 



Je krijgt: 

De  
familie 
Flodder 



Succesfactoren? 

 
De nadelen van samenwerken uitsluiten, DUS: 
 
• zo veel mogelijk uitvoering in m’n eigen gemeente 
• lokale autonomie staat voorop 
• zo veel als mogelijk en zo rechtstreeks mogelijk sturen 
• er bovenop zitten 

 
 
Als u deze opdracht meegeeft aan uw gemeentelijke 
vertegenwoordigers in DB/AB gaat het mis, want 
eigenlijk verandert er niets. De gemeente moet 
transformeren. 

SIMPEL! 



Werkt dat? 

Nee, zo eenvoudig is het niet … 



Verschillende petten 

Elke pet staat voor een ander belang 



Wat werkt dan wel? 

De échte succesfactoren 
 



Samenwerken is loslaten, maar 
wat is onze strategie? 

Gemeenten denken over veel 
zaken gelijk en willen veelal 
dezelfde dingen, maar er zijn 
ook verschillen.  
 

Als de samenwerking een 
kaartspel zou zijn, voor welke 
‘slag’ bewaren we dan de 
Joker?  
Waar zitten onze risico’s? 



Bewust zijn van ‘petten’ en 
belangen 

Bij vertegenwoordiging van uw gemeente in 
het samenwerkingsverband moet duidelijk 
zijn in welke hoedanigheid u daar zit en 
welke belang u daar dient. 



Goede voorbereiding is de helft 
van het werk 
Bereid u voor op de inhoud van 
vergaderingen en overleggen en laat u 
daarbij ondersteunen door uw ambtenaren 
op juridisch, beleidsinhoudelijk en financieel 
gebied. 
 

U vertegenwoordigt uw  
hele gemeente en moet  
besluiten ook ‘thuis’  
kunnen uitleggen. 



Vertrouwen door communicatie 

Gebruik niet alleen de ‘vaste’ momenten 
wanneer de Raad mag spreken in ket kader 
van de kader stellende en budgettaire 
bevoegdheden om elkaar te informeren, 
maar gebruik hiervoor ook andere 
momenten zoals commissievergaderingen, 
raadsinformatiebijeenkomsten en organiseer 
eens af en toe een  
‘benen op tafel’ overleg  
over een bepaald thema. 



Iedereen doet waar  
hij/zij goed in is, samen vormen 

we een geheel 



Samenwerken is geen sprint, 
maar een marathon 
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