
 

 

Drie basisvormen van regionale samenwerking 
 

Samenwerking is een middel en geen doel. Het uiteindelijke doel is met elkaar een vorm van 

overleg vinden met concrete toegevoegde waarde. Welke vorm de samenwerking aanneemt, is 

afhankelijk van het ambitieniveau van de partners en van de voorwaarden om een bepaalde 

vorm in praktijk te brengen. In onderstaand schema geven we drie basisvormen aan. Er zijn 

tal van varianten denkbaar, maar de drie vormen illustreren drie verschillende 

overlegstructuren: van een lichte tot een zware structuur.  

 

 Model 1 

Platform 

Model 2 

Project 

Model 3 

Stuurgroep 

De essentie: Partners komen 

regelmatig bijeen om 

informatie uit te 

wisselen, bij te praten 

en waar nodig 

afstemmingsbehoeften 

te signaleren. 

Partners kiezen één 

gezamenlijk thema, 

waarop zij met elkaar 

willen samenwerken. 

De samenwerking 

heeft de vorm van 

een project. 

Partners vormen 

samen een 

stuurgroep met 

beslissings- en 

stuurbevoegdheid. 

De stuurgroep geeft 

de strategische 

kaders aan voor 

andere overleggen. 

 

De deelnemers: Alle partners in het 

onderwijs (po, vo, 

mbo), gemeente en 

eventuele andere 

belanghebbenden. 

Alle partners in het 

onderwijs (po, vo, 

mbo), gemeente en 

eventuele andere 

belanghebbenden. 

 

Een vertegenwoor-

diging van alle 

betrokken partijen, 

de belangrijkste 

partners. 

 

De onderwerpen: Alle onderwerpen die 

ter tafel komen. Er is 

een open agenda. 

Eén centraal thema 

en daarvan afgeleide 

onderwerpen, voor 

zover niet al in 

andere overleggen 

belegd. 

Selectie van 

belangrijke, 

strategische 

onderwerpen, 

mogelijk op alle 

terreinen. 

 

De bevoegdheid: Geen formele 

bevoegdheid. Het gaat 

om 'vrijblijvende' 

uitwisseling. 

Beperkte 

bevoegdheid voor 

zover het betrekking 

heeft op het gekozen 

Dwingende 

beslisbevoegdheid op 

strategisch 

belangrijke punten en 



  

thema/project. bevoegdheid om 

kaders te stellen. 

De rol van de 

gemeente: 

Gemeente is één van 

de partners aan tafel. 

Gemeente kan het 

overleg bijeenroepen 

en de agendapunten 

verzamelen. 

Gemeente heeft een 

lichte 

secretariaatsrol. 

Gemeente levert 

eventueel de trekker 

op het thema. 

Een van de 

gemeenten is de 

facilitator (secretaris) 

van het overleg. 

Bereidt de agenda 

voor op 

beleidsniveau. 

Gemeente is lid van 

het overleg op 

bestuurlijk niveau. 

 

De sterke punten:  Het is heel 

laagdrempelig voor 

deelname. Het biedt 

gelegenheid om 

allerlei onderwerpen 

te agenderen. Het kan 

als basis dienen voor 

verbetering van 

contacten en 

afstemming. 

Het heeft een aantal 

concrete doelen op 

het gekozen thema, 

waarop zichtbare 

successen zijn te 

behalen. Door de 

afbakening haalt het 

overleg geen andere, 

reeds bestaande 

overlegstructuren 

overhoop. Het is 

aanvullend. 

 

Het overleg sluit aan 

op de reeds 

bestaande overleggen 

en vormt voor die 

overleggen de 

paraplu. Het biedt de 

gelegenheid om 

gezamenlijk regie te 

voeren, samenhang 

aan te brengen, 

prioriteiten te stellen. 

De zwakke punten: Het vrijblijvende 

karakter en de open 

agenda kunnen het 

overleg al snel te 

breed en inconsistent 

maken, waardoor 

partners hun interesse 

verliezen bij 

onderwerpen die hen 

niet aangaan. Omdat 

het overleg geen 

concrete doelen heeft, 

bestaat het gevaar dat 

het snel doodbloedt. 

 

Om de reeds 

bestaande overleggen 

en belangen niet te 

veel in de weg te 

zitten, zal het nieuwe 

thema vaak wat 

buiten de primaire 

processen liggen. Er 

bestaat gevaar voor 

marginalisering. Dit 

is aardig, maar niet 

waar het écht 

omdraait 

De lat ligt hoog. Het 

model vraagt een 

stevig committent 

van bestuurders. Het 

gevaar bestaat dat de 

ambitie van sturing 

niet waargemaakt 

kan worden door 

gebrek aan eenheid 

en daadkracht binnen 

de stuurgroep. 

De voorwaarden: Een agenda bij punten 

die actueel en 

belangrijk zijn voor 

Een sterke 

projectorganisatie, 

die kan werken met 

Partners moet samen 

willen sturen en een 

gezamenlijke 



  

een brede groep 

partners is een 

belangrijke sleutel 

voor succes. 

een duidelijke 

opdracht en 

bijbehorende 

faciliteiten, waardoor 

ook snel concreet 

resultaat geboekt kan 

worden, is een 

voorwaarde voor 

succes. 

 

verantwoordelijkheid 

aangaan voor een 

langere periode. 

 


