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Managementsamenvatting  

Inleiding 

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk werken sinds 2015 (toen de bestuurlijke visie op de 

samenwerking GHO-gemeenten werd vastgesteld) steeds intensiever samen. De samenwerking groeit organisch 

en is primair bedoeld om elkaars bestuurskracht te versterken door het realiseren van meer kwaliteit, minder 

kwetsbaarheid tegen lagere kosten. In 20161 is gestart met het vormgeven van zeven prioritaire projecten. 

Vervolgens zijn tientallen overige samenwerkingsinitiatieven (projecten en activiteiten) tot stand gekomen.  

Twee jaar later hebben de gemeentesecretarissen en burgemeesters van de drie gemeenten (samen vormen zij de 

stuurgroep van de samenwerking) behoefte aan meer inzicht in de effecten van de samenwerking. Dit inzicht kan 

worden verkregen met behulp van een monitor. Door de samenwerking te monitoren, kunnen gestaafde, 

onderbouwde uitspraken worden gedaan over de progressie van samenwerking, de effectiviteit ervan en de 

beleving van de context die bijdraagt de samenwerking.  

Hieronder is het analysekader voor monitoring van de samenwerking opgenomen. Het analysekader is een 

weergave van de inhoud van de bestuurlijke visie; deze vormt de basis voor de samenwerking en daarmee ook 

voor de monitoring van deze samenwerking. 

 

Eerst beschrijven wij de opzet van het analysekader en de onderzoeksopdracht. Vervolgens presenteren wij aan de 

hand van het analysekader de eerste bevindingen vanuit de nulmeting. Wij sluiten af met de aanbevelingen.  

  

                                                           

1 We merken op dat hiervoor reeds werd samengewerkt door de gemeenten. 
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Opzet analysekader  

Het analysekader voor monitoring van de samenwerking bestaat uit de volgende onderdelen: de 3 K’s, de 3 V’s, 

de uitgangspunten en de randvoorwaarden en het bestuurlijk kader. Wij lichten elk onderdeel nu nader toe.  

Beoogd effect van de samenwerking op de 3 K’s 

De samenwerking is bedoeld om, met behoud van de eigen identiteit, bestuurskracht van de drie gemeenten te 

versterken door het gezamenlijk realiseren van effecten op de volgende 3 K’s: 

 Verbeteren van kwaliteit: ‘We willen de benodigde kwaliteit kunnen blijven leveren, tegen acceptabele kosten. 

Met kwaliteit doelen we op de kwaliteit van de dienstverlening en op de snelheid en kracht waarmee wij als 

gemeenten in kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen’; 

 Beheersen van kwetsbaarheid: ‘Daarnaast willen we ervoor zorgen dat alle drie de gemeenten minder 

kwetsbaar zijn. Die kwetsbaarheid uit zich vaak in het beperkte aantal mensen dat voor een taak beschikbaar is 

en soms ook in het feit dat de benodigde kennis die we voor een taak nodig hebben onvoldoende breed is 

verankerd binnen de organisatie’; 

 Besparen op kosten: In het bestuurlijke visiedocument staat geen specifieke definitie van ‘kosten’ of 

beoogde kostenvermindering. Wel wordt gesproken over: ‘Kunnen blijven leveren van de benodigde kwaliteit, 

tegen acceptabele kosten’, ‘kosten beheersen’ en ‘daar waar mogelijk de (meer)kosten verminderen’.  

De drie V’s van samenwerking 

Om de doelen ten aanzien van deze ‘3 K’s’ te realiseren is in de bestuurlijke visie de ambitie opgenomen om de 

samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk met onderstaande ‘3 V’s’ te:  

 Verbreden: ‘op meer thema’s samenwerken met meer betrokken medewerkers en bestuurders’; 

 Versnellen: ‘krachtiger samenwerken, zodat we sneller tot resultaten komen’; 

 Verdiepen: ‘op de huidige (en toekomstige) thema’s actief zoeken naar meer inhoud, specialisatie en kwaliteit’. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 

De uitgangspunten (linksonder in het analysekader) en randvoorwaarden (rechtsonder) gaan in op de wijze 

waarop de samenwerking tot stand wordt gebracht, wordt aangestuurd en functioneert.  

 Uitgangspunten: Daar waar gezamenlijkheid tot voordeel leidt, worden samenwerkingsprojecten en -

initiatieven gestart. Een voorwaarde voor elk afzonderlijk samenwerkingsinitiatief is het behalen van voordeel 

op één of meerdere van de ‘drie K's’. Nieuwe (productie)taken worden samen opgepakt en de bestaande 

samenwerkingen worden geïntensiveerd. In geval van uitbesteding van taken wordt hierover onderling 

overleg gevoerd. Tot slot is een uitgangspunten dat samen wordt geïnvesteerd in harmonisatie en 

standaardisatie; alleen bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.  

 Randvoorwaarden: Eerste randvoorwaarde is het durven maken van keuzes, zowel politiek als bestuurlijk. Op 

basis van een concrete ‘slimme samenwerkingsagenda’ worden vervolgens doelgerichte en heldere 

opdrachten gegeven aan de ambtelijke organisatie. De aansturing en besturing van de samenwerking gaat uit 

van actiegericht en verbindend leiderschap. Met ‘actiegericht’ wordt gedoeld op het zowel bestuurlijk als 

ambtelijk durven maken van keuzes ten aanzien van samenwerking en die keuzes vertalen in resultaten ten 

aanzien van de drie K’s, gericht op publieke meerwaarde. Met ‘verbindend’ wordt gedoeld op het creëren van 

gezamenlijkheid en een organische wijze van ontwikkelen, waarin betrokkenheid wordt gecreëerd.  

Bestuurlijk kader 

In de periode tussen maart en mei 2015 hebben de drie raden een gezamenlijk raadskader vastgesteld. Het kader 

bestaat uit een opdracht voor de ambtelijke organisatie, een missie en visie en een kader voor versnellen, 

verbreden en verdiepen van de samenwerking. Hieronder volgt een samenvatting van het kader. 
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Gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn: 

 Zelf de eigen ambities bepalen en realiseren. 

 Versterken van onze bestuurskracht in de regio. 

 Behoud van onze eigen identiteit. 

 Kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheden opheffen en kosten besparen. 

Kwaliteit van dienstverlening staat voorop. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering. Onze 

samenwerking is er op gericht om kwetsbaarheden in onze organisaties op te vangen en daar 

waar mogelijk op te lossen. Onze samenwerking is er ook op gericht kosten te besparen. 

 

Voorwaarde voor elk afzonderlijk samenwerkingsinitiatief is het behalen van voordeel op één 

of meerdere van deze "drie K's". 

« Duurzame samenwerking. 

« G-H-O als primair subregionaal samenwerkingsverband. 

» Borgen van de politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid. 

« Beleidsvorming afstemmen vanuit meerwaarde. 

« Borgen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

« Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. 

« Behoud van onderlinge financiële onafhankelijkheid. 

« Dienstverlening op maat en dicht bij onze inwoners. 

« Benutten van de kracht van onze samenleving. 

 

Doel van de monitoring en onderzoeksopdracht 

Het doel van de monitoring is drieledig: (1) beter grip krijgen en sturen op de samenwerking, (2) voeding voor de 

evaluatie van de samenwerking in 2019 en (3) een basis om intern het gesprek te voeren over de (effecten van de) 

samenwerking. Om deze drie doelen te realiseren is de onderzoeksopdracht: 

1. Het ontwikkelen van een monitor om inzicht te krijgen in de samenwerking.  

2. Het uitvoeren van een nulmeting met behulp van de ontwikkelde monitor(s). 

De monitor die voor dit onderzoek is ontwikkeld bestaat uit de volgende drie deelmonitors:  

 Samenwerkingsmonitor: De monitor biedt inzicht in de ervaren praktijk van de samenwerking bij 

medewerkers; deze monitor geeft daarmee inzicht in de context van de samenwerking.  

 Voortgangsmonitor: Deze monitor brengt de feitelijke voortgang (ontwikkeling) van 

samenwerkingsprojecten en daarmee de voorgang van de samenwerking als geheel in beeld.  

 Effectenmonitor: Deze monitor biedt inzicht in de effecten van de samenwerking op projectniveau. De 

monitor laat per project zien wat de samenwerking oplevert in termen van effecten op ‘de drie K’s’.  

Na ontwikkeling van de monitor is deze voor de eerste keer uitgevoerd (nulmeting). Op basis van de nulmeting 

c.q. de resultaten van deze drie deelmonitors bevat de volgende paragraaf de eerste bevindingen ten aanzien van 

de progressie van de samenwerking, de effectiviteit ervan en de beleving van de context die bijdraagt de 

samenwerking.  
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Eerste bevindingen vanuit de nulmeting 

Kort samengevat komt uit de nulmeting een positief beeld naar voren. De wens van de drie gemeenten is om 

zelfstandige, bestuurskrachtige gemeenten te zijn. Hiervoor is het randvoorwaardelijk dat de ambtelijke 

organisaties voldoende organisatiekracht hebben. De samenwerking in GHO verband draagt duidelijk bij aan het 

realiseren van dit doel. Elk van de onderzochte samenwerkingsinitiatieven levert effect op minimaal één van de 3 

K’s. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een vierde ‘K’, namelijk ‘Kansen voor medewerkers.’ Er is mede 

daardoor een breed draagvlak voor de samenwerking bij de medewerkers van elke gemeente.  

Verder komen uit de nulmeting een paar aandachtspunten naar voren. Deze hebben wij geadresseerd in een 

aantal aanbevelingen. Door op korte termijn met de aanbevelingen aan de slag te gaan, kan bij de evaluatie van 

de samenwerking in 2019 het positieve beeld verder versterkt worden.  

Deze hoofdlijn van de bevindingen lichten wij nu nader toe. Dat doen wij aan de hand van het analysekader; zie 

onderstaande figuur.  

 

 

A. De drie K’s 

Uit onze analyse komt naar voren dat, conform het bestuurlijk kader, alle gemonitorde samenwerkingsprojecten 

en –initiatieven effect opleveren op een of meerdere van de drie K’s’. Meer dan 50 samenwerkingsinitiatieven zijn 

sinds 2015 tot stand zijn gekomen met (voor zover reeds zichtbaar) positieve effecten tegen in de regel relatief 

beperkte kosten. 

Indien we kijken naar wat de effecten op de drie K’s precies zijn, zien we in algemene zin het volgende:  

 Kosten: Besparen op kosten lijkt slechts zeer beperkt een (beoogd) effect te zijn in de prioritaire projecten. 

De projectleiders geven aan dat een beperkt deel van de projecten waarschijnlijk tot lagere kosten zal leiden.  
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 Kwaliteit: Door samen te werken hebben de projectleiders het gevoel dat de kwaliteit hoger ligt, vooral 

doordat men (tijdens de projecten) van elkaar kan leren. Een kanttekening bij deze conclusie is dat uit het 

onderzoek naar voren komt dat de interne of externe ‘afnemer’ niet standaard wordt bevraagd naar wensen, 

verwachtingen en tevredenheid over gerealiseerde effecten.  

 Kwetsbaarheid: In nagenoeg alle prioritaire projecten is een beoogd effect het vergroten van het aantal 

beschikbare medewerkers voor een taak. Projectleiders schatten onder meer in dat 40% van de medewerkers 

elkaar onderling (kunnen) vervangen bij verlof. Dit draagt allebei bij aan het verlagen van kwetsbaarheid van 

de individuele gemeenten.  

Het is niet duidelijk of het wenselijk is dat de nadruk van effecten in mindere mate op de ‘K’ van Kosten ligt. Er is 

op dit punt geen richtinggevende vertaling van het bestuurlijke kader beschikbaar. De beoogde bestuurlijke 

effecten op de 3 K’s zijn in de bestuurlijke visie namelijk niet vertaald naar doelen en prestatie indicatoren. Gevolg 

is dat (zo blijkt) er verschillende invullingen aan worden gegeven. 

Een kanttekening is dat veel van de gemonitorde projecten zich in de implementatiefase bevinden, waardoor van 

deze projecten de daadwerkelijk gerealiseerde effecten slechts deels waarneembaar zijn. Er kan vooral iets gezegd 

worden van de beoogde effecten. 

B. De drie V’s 

Eerste bevindingen ten aanzien van de ‘drie V’s’ zijn de volgende: 

 Verbreden: Samenwerkingsinitiatieven starten conform de uitgangspunten op organische wijze. Gevolg 

hiervan is dat mogelijk niet de meest kansrijke en/of meest benodigde projecten worden uitgevoerd. Verder 

ontbreekt een afwegingskader waarlangs potentiele initiatieven worden gewogen. We zien dat vooral 

samenwerkingsinitiatieven op het gebied van bedrijfsvoering worden uitgevoerd. Initiatieven in het sociaal en 

fysiek domein blijven achter, mogelijk omdat hier ook in andere regionale verbanden op wordt 

samengewerkt.  

 Versnellen: Als een project onvoldoende snel tot resultaten komt, worden projectleiders hierop onvoldoende 

aangesproken. Dit komt mede doordat de projectleider, de ambtelijke opdrachtgever en de bestuurlijke 

opdrachtgever van verschillende gemeenten afkomstig zijn. Aanspreken blijkt lastig door gebrek aan een 

hiërarchische verhouding. Daarnaast is het bij projectleiders niet altijd duidelijk welk gremium bevoegd is tot 

het aangaan, stoppen of veranderen van koers van projecten en hoe die besluitvorming moet plaatsvinden; 

dit gebeurt nu op diverse manieren.  

 Verdiepen: Uit de nulmeting komt naar voren dat uiteenlopende uitgangspunten en kaders het lastig maken 

om de samenwerking te verdiepen, zie ook hieronder bij ‘uitgangspunten’.  
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C. Uitgangspunten 

Ten aanzien van de uitgangspunten komt het volgende naar voren in de nulmeting:  

 Samenwerking als uitgangspunt: Om effecten te kunnen realiseren op de 3 K’s leert onze ervaring dat 

intensieve samenwerking gericht op alle drie de ‘K’s hand in hand gaat met harmonisatie en standaardisatie. 

Dit staat in GHO-verband op gespannen voet met het kader van ‘eigen beleidsvrijheid’. Een dilemma is dus: 

om de zelfstandigheid te handhaven, is het van belang om samen te werken; hiervoor zal een deel van de 

eigen beleidsvrijheid opgegeven moeten worden. De cruciale vraag is dan: voor welke taken is eigen 

beleidsvrijheid absoluut noodzakelijk en waar is dit niet voor nodig? Uit de nulmeting blijkt dat het antwoord 

op deze vraag voor veel projectleiders niet duidelijk is. Daarbij wordt door diverse projectleiders meer 

potentie gezien om verder te harmoniseren. 

 Samen oppakken productietaken: In de bestuurlijke visie wordt bij de term ‘productietaken’ gerefereerd 

aan ‘samen oppakken van bedrijfsvoering’. Uit de nulmeting komt naar voren dat er op een relatief groot 

aantal bedrijfsvoeringstaken wordt samengewerkt.  

 Samen investeren: De nulmeting laat zien dat met name bij bedrijfsvoering geïnvesteerd is in harmonisatie 

en standaardisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de beweging naar één gezamenlijk IT platform (dat in 

beheer is bij Equalit). Voor veel andere projecten geldt dat er relatief weinig investeringen plaatsvinden; 

verder lijken -op basis van de gemonitorde projecten- de structurele (meer)kosten van de samenwerking 

gering te zijn. Veel werk wordt namelijk verricht door eigen medewerkers; de inhuurkosten zijn in de 

onderzochte projecten beperkt. In vrijwel alle projecten wordt de inzet van eigen medewerkers niet 

gecompenseerd, hetgeen door een deel van de projectleiders (en door de onderzoekers) als aandachtspunt 

wordt ervaren.  
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D. Randvoorwaarden 

 Keuzes durven maken: Uit de nulmeting komt naar voren dat er meerdere keren duidelijke keuzes zijn 

gemaakt inzake de samenwerkingsinitiatieven, waaronder de gezamenlijke investering in ICT (migratie naar 

Equalit) en het stoppen van samenwerkingsinitiatieven die niet voldoende urgent of effectief bleken.  

 Een slimme samenwerkingsagenda: De samenwerkingsagenda richt zich met name op bedrijfsvoering 

projecten en de projecten komen organisch, van onderaf, tot stand. Daardoor is niet duidelijk of de projecten 

met de meeste potentie samen zijn opgepakt.  

Wat duidelijk een slimme zet is, is het creëren van één gedeelde ICT infrastructuur (in beheer bij Equalit) en 

het harmoniseren van administraties en werkwijzen bij bedrijfsvoering. De resultaten hiervan zijn namelijk 

randvoorwaardelijk om als GHO gemeenten sterker samen te kunnen werken.  

 Actiegericht leiderschap: Uit de nulmeting komt naar voren dat bij lopende samenwerkingsinitiatieven in 

het algemeen niet strak gestuurd wordt op het behalen van de (vooraf gedefinieerde) beoogde effecten. Het 

risico hiervan is dat de beoogde effecten in onvoldoende mate worden gerealiseerd.  

 Verbindend leiderschap: Een groot gedeelte van de leidinggevenden stimuleert de medewerkers om met 

samenwerkingsinitiatieven te komen. Het resultaat hiervan is dat in relatief korte tijd een groot aantal 

initiatieven is opgestart. Bijna alle medewerkers zijn op de hoogte van de samenwerking en voor de 

samenwerking is veel draagvlak. De GHO-samenwerking wordt namelijk door nagenoeg alle bevraagde 

medewerkers en projectleiders positief gewaardeerd. De samenwerking verhoogt bovendien de 

aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt, het vergroot ontwikkelmogelijkheden en leidt tot meer werkplezier. De 

samenwerking draagt daarmee bij aan ‘kansen voor medewerkers’; dit zou als een vierde ‘K’ gezien kunnen 

worden.  

E. Bestuurlijke Kaders Samenwerking GHO 

Het uiteindelijke doel van deze samenwerkingsinitiatieven is dat de gemeenten autonoom en bestuurskrachtig 

kunnen blijven. Een belangrijk bestuurlijk kader van de samenwerking is daarom behoud van de zelfstandigheid 

van de drie gemeenten. Diverse medewerkers missen echter een duidelijke ‘stip op de horizon’. Waartoe leidt de 

samenwerking en wanneer is de samenwerking succesvol? Op basis van de bestuurlijke visie lijkt dus het antwoord 

op deze vraag te zijn dat deze ‘stip’ het behoud van zelfstandigheid is door het versterken van de 

organisatiekracht en daarmee de bestuurskracht.  

In hoeverre de bestuurskracht van de gemeenten wordt versterkt door de samenwerkingsinitiatieven wordt 

overigens niet onderzocht met behulp van de monitors. Zoals hiervoor reeds aangegeven komt uit de nulmeting 

wél naar voren dat -conform het bestuurlijk kader- alle gemonitorde samenwerkingsprojecten en –initiatieven 

effect opleveren op een of meerdere van de drie K’s.  

Bij de samenwerking wordt ook voldaan aan andere bestuurlijke kaders. We noemen de volgende kaders:  

 het betreft een duurzame samenwerking, waarbij GHO het primaire subregionale samenwerkingsverband is; 

 behoud van eigen identiteit en politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid is gewaarborgd. 

Ten aanzien van het laatste punt kwam uit de nulmeting wel het spanningsveld naar voren tussen het behalen van 

voordeel op één of meerdere van de 3 K’s enerzijds (met als consequentie de noodzaak van intensieve 

samenwerking op taakgebieden in combinatie met harmonisatie en standaardisatie) en behoud van de eigen 

identiteit en politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid (couleur locale) anderzijds.  
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Aanbevelingen  

De aanbevelingen hebben wij gestructureerd aan de hand van de 3 V’s (verbreden, verdiepen en versnellen) van 

de samenwerking:  

1. Verbreden samenwerking: bepaal bewuster welke effecten nodig zijn voor het versterken van de 

bestuurskracht van elke gemeente 

Onderzoek welke taakgebieden of ontwikkelingen in de komende jaren naar verwachting de meeste potentie 

hebben op het realiseren van effecten op de 3 K’s. Een van de manieren om hier achter te komen is 

onderzoeken op welke taakgebieden elke gemeente in de huidige situatie relatief veel kwetsbaarheid, 

kwaliteitsissues of hoge kosten ervaart in combinatie met de vraag of samenwerking dit zou kunnen 

oplossen. Met sleutelfiguren van het betreffende taakgebied kan vervolgens bepaald worden tot welke 

projecten deze analyse leidt. Hoewel deze aanpak minder organisch is, leidt het tot meer zekerheid dat via de 

samenwerking de organisatie- en bestuurskracht van de individuele gemeenten versterkt wordt. 

 

2. Verdiepen samenwerking: werk het bestuurlijk kader uit in spelregels  

Kom tot nader uitgewerkte definities van de 3 K’s, met concrete(re) indicatoren c.q. gewenste effecten op elk 

van de 3 K’s. Vertaal vervolgens de bestuurlijke kaders naar duidelijke spelregels (do’s en dont’s) voor de 

ambtelijke organisaties bij het uitvoeren van de projecten. Het gaat dan met name om spelregels inzake: 

- de gewenste mate van intensiteit van samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van een ondergrens of een 

bovengrens); 

- de gewenste mate van couleur locale versus de beschikbare ruimte voor harmonisatie en standaardisatie. 

Deze spelregels leiden tot duidelijker ankerpunten voor de (bestuurlijk en ambtelijke) aansturing van de 

samenwerking.  

3. Versnellen samenwerking: versterk actiegericht leiderschap  

Om sneller tot resultaten te komen is het volgens ons -als eenmaal besloten is om een 

samenwerkingsinitiatief op te starten- van belang om bewuster te sturen op het realiseren van de beoogde 

effecten van gestarte samenwerkingsinitiatieven (binnen de gestelde bestuurlijke spelregels). Eén van de 

huidige kaders is dat samenwerkingsinitiatieven organisch tot stand komen. In onze visie is het van belang 

om –als samenwerkingsinitiatieven eenmaal opgestart zijn- via programma- en projectmethodieken actiever 

te sturen op het realiseren van de gewenste effecten. Wij adviseren hierover het volgende:  

- Maak van het overkoepelende samenwerkingsproject een programma, onder leiding van één 

programmamanager. Sturing op effecten kan via een programma meer bewust worden gedaan en geeft 

daardoor aan projectleiders richting. 

- Bepaal (als uit te werken onderdeel van de programmasturing) op welke wijze besluitvorming in/over de 

samenwerking plaatsvindt. 

- Professionaliseer de aansturing van projecten. In de eerste plaats gaat het dan om het ‘in de steigers 

zetten’ van een project, door in een projectstartdocument heel concreet de doelen, projectresultaat, 

gewenste effecten, aanpak en randvoorwaarden te (laten) benoemen. Vervolgens kan hierop actiever 

worden gestuurd. Hierbij is het van belang om de aanspreekcultuur ter versterken. Het is van belang dat 

projectleiders met achterblijvende resultaten door de betreffende opdrachtgever aangesproken kunnen 

worden. Tot slot is het van belang om projecten te evalueren.  

o Daarnaast kan vergroting van de projectmanagementvaardigheden van de projectleiders de kans 

vergroten dat de gewenste effecten gerealiseerd worden.  

- Betrek de interne of externe ‘afnemer’ van een project meer in projecten, door vooraf verwachtingen te 

polsen, tussentijds te toetsen of het project op de juiste weg is en na afloop door te vragen in welke 

mate verwachtingen zijn uitgekomen. 
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- Maak in samenspraak met de betreffende afdelingsmanager een bewuste keuze (per project) hoe 

omgegaan wordt met ambtelijke inzet van medewerkers in projecten. 

- Bespreek in welke mate de (nieuwe) bestuurders op de hoogte zijn van de wijze van samenwerken en 

wat zij kunnen verwachten van adviseurs uit de drie gemeenten (en dan met name van een adviseur uit 

een andere gemeente). 

Vervolg en planning 

Tot slot hebben wij de volgende aanbevelingen ten aanzien van het vervolg en de planning: 

 Evalueer de drie monitors na het eerste gebruik en bepaal wat er aan verbeterd kan worden ten behoeve van 

de tweede meting.  

 Bepaal met welke frequentie de drie verschillende deelmonitors uitgevoerd moeten worden. Een volgende 

meting maakt het mogelijk om te zien welke progressie gemaakt is.  

 Bepaal welke aanbevelingen op welke termijn worden uitgevoerd. De resultaten bieden een rijke basis om 

intern het gesprek te voeren over de samenwerking én welke aanpassingen ingevoerd gaan worden om de 

samenwerking te verbreden, versnellen en verdiepen.  

 Herijk na de evaluatie in 2019 de bestuurlijke visie uit 2015 vanuit zowel ambtelijk als bestuurlijk perspectief.  
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1. Inleiding  

1.1 Bestuurlijke visie op de samenwerking 

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk werken sinds 2015, toen een bestuurlijke visie op de 

samenwerking GHO-gemeenten door de drie colleges werd vastgesteld, steeds intensiever samen. In deze 

paragraaf gaan wij nader in op de bestuurlijke visie ten aanzien van deze samenwerking. Dit doen wij aan de hand 

van het analysekader voor monitoring van de samenwerking; zie bijlage 1. Het bestuurlijk kader bestaat uit de 

volgende onderdelen: de 3 K’s, de 3 V’s, de uitgangspunten, de randvoorwaarden en het bestuurlijk kader.  

Beoogd effect van de samenwerking op de 3 K’s 

De samenwerking is bedoeld om bestuurskracht te versterken door het beheersen van kwaliteit, kwetsbaarheid en 

kosten (de zogenaamde 3 K’s). Deze begrippen worden in de bestuurlijke visie als volgt gedefinieerd:  

 Kwaliteit ‘We willen de benodigde kwaliteit kunnen blijven leveren, tegen acceptabele kosten. Met kwaliteit 

doelen we op de kwaliteit van de dienstverlening en op de snelheid en kracht waarmee wij als gemeenten in 

kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen’.  

 Kwetsbaarheid ‘Daarnaast willen we ervoor zorgen dat alle drie de gemeenten minder kwetsbaar zijn. Die 

kwetsbaarheid uit zich vaak in het beperkte aantal mensen dat voor een taak beschikbaar is en soms ook in het 

feit dat de benodigde kennis die we voor een taak nodig hebben onvoldoende breed is verankerd binnen de 

organisatie’.  

 Kosten In het visiedocument staat geen specifieke definitie van ‘kosten’ of beoogde kostenvermindering. Wel 

wordt gesproken over: ‘Kunnen blijven leveren van de benodigde kwaliteit, tegen acceptabele kosten’, ‘kosten 

beheersen’ en ‘daar waar mogelijk de (meer)kosten verminderen’. 

De drie V’s van samenwerking 

Om de doelen ten aanzien van de 3 K’s te realiseren is in de bestuurlijke visie de ambitie aangegeven om de 

samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te:  

 Verbreden: ‘we gaan op meer thema’s samenwerken met meer betrokken medewerkers en bestuurders’. 

 Versnellen: ‘we gaan krachtiger samenwerken, zodat we sneller tot resultaten komen’. 

 Verdiepen: ‘we gaan op de huidige (en toekomstige) thema’s actief zoeken naar meer inhoud, specialisatie en 

kwaliteit’. 

Daar waar gezamenlijkheid tot voordeel leidt, worden op basis van organische groei/samenwerkingsprojecten 

gestart. De ontwikkelstijl wordt kenmerkend geduid in de bestuurlijke visie: ‘We overladen ons niet met plannen, 

regels en randvoorwaarden. We geloven in ruimte laten voor invulling vanuit leiderschap en het energiek 

organiseren van de samenwerking. Kortom: we plannen onszelf niet ‘vast’. We laten bewust ruimte voor groei en 

flexibiliteit’. 

De bestuurlijke visie bevat een uitvoeringsagenda met uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders voor de 

samenwerking. Deze zijn hieronder opgenomen.  
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Uitgangspunten samenwerking  

De uitgangspunten van de samenwerking zijn: 

 Samenwerking uitgangspunt. ‘Gezamenlijk oppakken betekent dat we intensief samenwerken en dat de 

samenwerking ook het eerste uitgangspunt is. Raden en colleges houden echter vrijheid voor eigen keuzes en 

accenten. Dit betekent ook dat we, daar waar mogelijk, portefeuilles van bestuurders willen afstemmen op 

elkaar, zodat samenwerking makkelijker wordt. Vanzelfsprekend binnen de politieke ruimte die daarvoor 

bestaat’. 

 Samen oppakken nieuwe taken. ‘Alle nieuwe beleidsmatige taken die van buiten op ons afkomen (zoals 

decentralisaties) pakken we gedrieën op, tenzij de aard van de opgave vraagt om een andere schaal. Ook hier 

geldt dat oppakken niet per definitie inhoudt dat we beleid harmoniseren. De besturen houden de vrijheid voor 

eigen accenten en keuzes’. 

 Huidige samenwerking intensiveren. ‘Voor huidige strategische of beleidsmatige taken die om bijstelling 

vragen (bijv. bestemmingsplannen, subsidiebeleid, accommodatiebeleid) kijken we waar intensivering van de 

huidige samenwerking het belang van gebied en gemeenschap dient. Het uitgangspunt is ook voor deze taken: 

‘samen, tenzij’. Tenzij betekent dat bijzondere omstandigheden ertoe kunnen leiden dat we de taak afzonderlijk 

oppakken of op een andere schaal’. 

 Samen oppakken productietaken. ‘Alle ‘productietaken’ pakken we volledig gezamenlijk op. We zoeken per 

onderwerp naar de beste vorm en stimuleren en faciliteren onze organisaties om de bedrijfsvoering samen op te 

gaan pakken’. 

 Overleg bij uit te besteden taken. ‘Bij alle uit te besteden taken (bijv. taken op afstand of niet meer doen) 

bespreken wij altijd vooraf met de collega-gemeenten of we gezamenlijk optrekken. Financiën zijn daarbij niet 

het enige of altijd doorslaggevende argument’. 

 Samen investeren. ‘Bij het doen van investeringen is harmonisatie en standaardisatie tussen onze drie 

gemeenten uitgangspunt. Alleen bij hoge uitzondering wijken we hiervan af (samen kunnen we meer!)’. 

Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden om de samenwerking te kunnen ‘verbreden, versnellen en verdiepen’ zijn: 

 Keuzes durven maken. ‘Politiek en bestuurlijk. Het toekomstbestendig behartigen van de belangen van de 

gemeenschap en het gebied staat daarbij voorop’. 

 Een slimme samenwerkingsagenda. ‘Op basis van een concrete agenda geven we doelgerichte en heldere 

opdrachten aan de ambtelijke organisaties’.  

 Actiegericht leiderschap. ‘Een open groeiproces vraagt om doelgerichte (publieke meerwaarde) en 

actiegerichte (resultaten boeken) sturing’. 

 Verbindend leiderschap. ‘Een goede samenwerking vraagt om geloof, energie en vertrouwen van de betrokken 

ambtenaren, collegeleden en gemeenteraadsleden. Het is daarom van cruciaal belang dat we de betrokkenen 

zowel inhoudelijk als relationeel met elkaar verbinden’. 

Bestuurlijk kader voor versnellen, verbreden en verdiepen van onze samenwerking 

In de periode tussen maart en mei 2015 hebben de drie raden een gezamenlijk raadskader vastgesteld. Het kader 

bestaat uit een opdracht voor de ambtelijke organisatie, een missie en visie en een kader voor versnellen, 

verbreden en verdiepen van de samenwerking.  
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Hieronder volgt een samenvatting van het kader. 

Op basis van de drie individuele raadskaders voor samenwerking zijn onderstaande gezamenlijke 

uitgangspunten opgesteld. Alle nieuwe samenwerkingsinitiatieven dienen aan dit kader getoetst te 

worden. Gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn: 

 Zelf de eigen ambities bepalen en realiseren. 

 Versterken van onze bestuurskracht in de regio. 

 Behoud van onze eigen identiteit. 

 Kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheden opheffen en kosten besparen. 

Kwaliteit van dienstverlening staat voorop. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering. Onze 

samenwerking is er op gericht om kwetsbaarheden in onze organisaties op te vangen en daar 

waar mogelijk op te lossen. Onze samenwerking is er ook op gericht kosten te besparen. 

Voorwaarde voor elk afzonderlijk samenwerkingsinitiatief is het behalen van voordeel op één 

of meerdere van deze "drie K's". 

« Duurzame samenwerking. 

« G-H-O als primair subregionaal samenwerkingsverband. 

» Borgen van de politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid. 

« Beleidsvorming afstemmen vanuit meerwaarde. 

« Borgen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

« Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. 

« Behoud van onderlinge financiële onafhankelijkheid. 

« Dienstverlening op maat en dicht bij onze inwoners. 

« Benutten van de kracht van onze samenleving. 

 

1.2 Onderzoeksopdracht 

In 20162 is gestart met het vormgeven van zeven prioritaire projecten. Vervolgens zijn tientallen overige 

samenwerkingsinitiatieven (projecten en activiteiten) tot stand gekomen. Twee jaar later hebben de 

gemeentesecretarissen en burgemeesters van de drie gemeenten (samen vormen zij de stuurgroep van de 

samenwerking) behoefte aan meer inzicht in de effecten van de samenwerking. Dit inzicht kan worden verkregen 

met behulp van een monitor.  

Door de samenwerking te monitoren, kunnen gestaafde, onderbouwde uitspraken worden gedaan over de 

progressie van samenwerking, de effectiviteit ervan en de beleving van de context die bijdraagt aan de 

samenwerking. Het doel van monitoring is drieledig:  

1. Meer grip en beter sturen op de samenwerking: de ontwikkeling van de samenwerking op een systematische 

wijze in kaart brengen én in de toekomst kunnen volgen, waarbij relevante stuurinformatie tijdig voorhanden 

is om (indien gewenst) bij te kunnen sturen om de gestelde doelen te behalen.  

2. Voeding voor de externe evaluatie: het resultaat is ook bedoeld als input voor evaluatie van de 

samenwerking. Met de provincie Noord-Brabant is afgesproken de ambtelijke samenwerking in 2019 te 

evalueren. 

3. Een basis om intern het gesprek te voeren over de samenwerking: het proces van monitoren gebruiken om 

de GHO-samenwerking zelfstandig in staat te stellen in de komende jaren de monitoring uit te voeren en bij 

te dragen aan het onderlinge gesprek over en besef van effecten van de samenwerking binnen de GHO-

gemeenten. 

De kern van de opdracht is: 

3. Het ontwikkelen van een monitor om inzicht te krijgen in de samenwerking.  

4. Het uitvoeren van een nulmeting met behulp van de ontwikkelde monitor(s). 

                                                           

2 We merken op dat hiervoor reeds werd samengewerkt door de gemeenten. 
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1.3 Aanpak 

In het kader van deze opdracht is de monitor ontwikkeld én voor de eerste keer uitgevoerd (nulmeting). De 

monitor is ontwikkeld door onafhankelijke adviseurs van Berenschot in nauwe en constructieve samenwerking met 

de projectleiders van de samenwerking uit Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De opdracht werd begeleid door de 

volgende gremia: 

 De stuurgroep (burgemeesters en gemeentesecretarissen) is de ontvanger van het eindresultaat en is bij 

aanvang, tussentijds en in de afrondende fase van het onderzoek betrokken.  

 De projectgroep (gemeentesecretarissen en projectleiders) is vaker bijeen gekomen om de opzet, uitvoering 

en bevindingen van de monitor te bespreken. De projectgroep is het opdrachtgevende gremium voor het 

onderzoek, met de projectleiders als aanspreekpunt.  

 Een klankbordgroep (vertegenwoordiging van managers van de drie gemeenten) is in de beginfase van het 

onderzoek bijeen gekomen om de opzet van de drie deelmonitors te bespreken en aan te scherpen.  

De monitor die voor dit onderzoek is ontwikkeld bestaat uit de volgende drie deelmonitors:  

 Samenwerkingsmonitor: De monitor biedt inzicht in de ervaren praktijk van de samenwerking bij 

medewerkers, waaronder leiderschap, (be)sturing, vertrouwen en samenwerkingsvaardigheid. Deze monitor 

brengt daarmee de contextfactoren binnen de samenwerking in kaart en maakt het mogelijk de ontwikkeling 

hiervan binnen de drie betrokken gemeentelijke organisaties te duiden. 

 Voortgangsmonitor: Deze monitor brengt de feitelijke voortgang (ontwikkeling) van 

samenwerkingsprojecten en daarmee de voorgang van de samenwerking als geheel in beeld.  

 Effectenmonitor: Deze monitor biedt inzicht in de effecten van de samenwerking op projectniveau. De 

monitor laat per project zien wat de samenwerking oplevert in termen van effecten op ‘de drie K’s’.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van de drie deelmonitors. In hoofdstuk 3 is per monitor een analyse opgenomen 

van de resultaten van de nulmeting. De feitelijke resultaten van de nulmeting treft u per deelmonitor aan in 

bijlage 2. De eerste bevindingen op basis van de resultaten van de nulmeting staan in hoofdstuk 4, samen met de 

aanbevelingen van de onderzoekers van Berenschot.  
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2. Opbouw deelmonitors 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe elke monitor is opgebouwd. Achtereenvolgens gaat het om:  

 Samenwerkingsmonitor (paragraaf 2.2). 

 Voortgangsmonitor (paragraaf 2.3). 

 Effectmonitor (paragraaf 2.4). 

Deze drie monitors zijn opgenomen in bijlage 5.  

2.2 Opbouw van de samenwerkingsmonitor 

De samenwerkingsmonitor bestaat uit een vragenlijst (zie bijlage 5a) en geeft inzicht in hoe medewerkers de 

samenwerking ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de herkenbaarheid van doelen van de samenwerking, 

communicatie, leiderschap, (be)sturing en samenwerkingsvaardigheid. Daarnaast bevat de monitor vragen over in 

hoeverre effecten op de drie K’s worden ervaren.  

Tot slot geeft deze monitor aan de medewerkers ruimte om complimenten, tips en/of kansen te geven.  

2.3 Opbouw van de voortgangsmonitor 

De voortgangsmonitor geeft inzicht in de fase en vorm waarin de samenwerking plaatsvindt. De monitor bestaat 

uit een vragenlijst die door projectleiders wordt ingevuld; zie bijlage 5b.  

De projecten kennen onderscheid in prioritaire projecten en niet-prioritaire (andere) projecten. Een prioritair 

project houdt in dat het project aan de uitvoeringsagenda van de bestuurlijke visie uit 2015 is gekoppeld. Deze 

agenda is een ‘levende agenda’, wat inhoudt dat er projecten bij kunnen komen en af kunnen vallen. De prioritaire 

projecten hebben een ambtelijk en een bestuurlijk opdrachtgever. Dit geldt niet voor de andere projecten.  

2.4 Opbouw van de effectmonitor 

De effectmonitor geeft inzicht in de effecten van de samenwerking op ‘de 3 K’s’. Hierdoor ontstaan algemene 

inzichten in de (mate van realisatie van) effecten van de GHO-samenwerking. De effectmonitor bestaat uit een 

vragenlijst met verschillende niveaus van diepgang. Zie bijlage 5c.  

Aan de opzet van de effectmonitor liggen twee theoretische benaderingen ten grondslag:  

1. De theorie van batenmanagement. Het doel van batenmanagement is ervoor zorgen dat de investeringen van 

tijd en geld in projecten niet alleen een projectresultaat opleveren, maar ook de beoogde (verwachte) baten 

voor de organisatie. Hierbij kan het gaan om financiële en niet-financiële baten.  

Bij de GHO-samenwerking gaat het om baten (positieve effecten) ten aanzien van de 3 K’s. Het realiseren van 

deze effecten is waar het bij de GHO projecten uiteindelijk om begonnen is. Een verdere uitleg op de theorie 

van batenmanagement is als bijlage 3 toegevoegd aan dit rapport.  

2. Het doelen-input-throughput-output-outcome model. Zie de nu volgende figuur. Deze figuur maakt de 

relatie tussen deze begrippen duidelijk én de relatie met de 3 K’s.  
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We lichten bovenstaande figuur als volgt nader toe.  

Effecten worden in deze monitor gerelateerd aan de in de bestuurlijke visie gestelde doelen van de samenwerking 

op de 3 K’s. De definities van doelen van de samenwerking ten aanzien van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid uit 

de bestuurlijke visie zijn reeds opgenomen in paragraaf 1.1. Om de doelen te realiseren vergen projecten 

doorgaans een investering in tijd en/of geld (input); dit levert projectresultaten (output) op. De projectresultaten 

zouden moeten leiden tot de beoogde effecten op de 3 K’s (outcome), en de beoogde outcome is weer 

gerelateerd aan vooraf opgestelde doelen. Dit alles kan niet zonder bijpassende organisatie, werkwijzen en 

randvoorwaarden worden gerealiseerd, de zogeheten throughput. Om throughput te kunnen realiseren met de 

samenwerking van de drie gemeenten is van belang dat voldaan wordt aan de 3 V’s (verbreden, versnellen en 

verdiepen van de samenwerking) én aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van het analysekader; zie bijlage 

1.  

Ten aanzien van de input van projecten is aan projectleiders gevraagd naar eventuele incidentele projectkosten en 

structurele (meer)kosten van het project.  

Ten aanzien van de outcome van projecten op de 3 K’s is aan projectleiders het volgende gevraagd: 

 Kosten: Wat zijn de te verwachten financiële baten van het project? 

 Kwaliteit: In welke mate wordt de klanttevredenheid verhoogd (als gevolg van dit project)? En op welke wijze 

dragen de projectresultaten bij aan 'Verbetering van de snelheid en kracht waarmee wij als gemeenten in 

kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen'? 

 Kwetsbaarheid: In welke mate zijn er meer mensen voor een taak beschikbaar? En in welke mate is kennis 

breder verankerd binnen de organisatie? 

Visie / missie / 

strategie
Bestuurlijke visie 

GHO-

samenwerking - 

Organisch groeien

Randvoorwaarden 

en uitgangspunten

Doelen 
Projectdoelen +

‘acceptabele 

kosten’; verhogen 

kwaliteit; 

verminderen 

kwetsbaarheid

Input 

(organisatie 

samenwerking, 

inzet mensen en 

middelen)

Throughput 

(werkwijze, 

processen en 

activiteiten)

Outcome 

(effecten)

Output 

(resultaten en 

producten)

Effecten van externe 

factoren

Kosten (efficiency)

Kwaliteit (effectiviteit)

Kwetsbaarheid (effectiviteit)

Sturing en inrichting organisatie

KLANTPERSPECTIEF NOODZAKELIJK VOOR MONITORING
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3. Analyse van de resultaten van de nulmeting  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is per deelmonitor een analyse opgenomen van de resultaten van de nulmeting. Paragraaf 3.2 

bevat een analyse van de (resultaten van de) samenwerkingsmonitor, paragraaf 3.3 een analyse van de 

voortgangsmonitor en paragraaf 3.4 een analyse van de effectmonitor. Op basis van de resultaten per 

deelmonitor staat in hoofdstuk 4 een totaalconclusie.  

Voor alle monitors geldt dat de analyse van de resultaten van de nulmeting gebaseerd is op een omvangrijke 

bron van gegevens. De hoofdlijnen van deze bevindingen zijn opgenomen in bijlage 2.  

3.2 Analyse nulmeting samenwerkingsmonitor 

De samenwerkingsmonitor is ingevuld door 301 medewerkers. Dit is 60% van de in totaal 499 medewerkers.  

Doelen van de samenwerking 

Nagenoeg alle medewerkers die de samenwerkingsmonitor hebben ingevuld zijn op de hoogte van het 

samenwerkingsverband tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Hiervan is twee derde ook op de hoogte van de 

bestuurlijk visie en de doelen die hieraan ten grondslag liggen. Opvallend is dat ruim 60%3 van de medewerkers 

aangeeft een duidelijke stip op de horizon te missen voor de samenwerking.  

Kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid 

Voor een groot gedeelte van de medewerkers (ongeveer de helft) is het op dit moment onbekend of de 

samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit en het verlagen van kosten. Een kwart van de 

medewerkers heeft het idee dat de samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit of het verlagen van 

kosten. Het resterende kwart van de medewerkers heeft het idee dat de samenwerking niet bijdraagt aan het 

verhogen van de kwaliteit of het verlagen van kosten.  

Op het gebied van kwetsbaarheid scoort de samenwerking beter. Ruim één derde van de medewerkers merkt dat 

de eigen organisatie op dit moment minder kwetsbaar wordt door de samenwerking. Een derde van de 

medewerkers merkt dit niet en voor een vijfde van medewerkers is het onbekend. Bijna de helft van de 

respondenten geeft aan dat het soms nog lastig is om elkaar te vervangen, doordat werkprocessen tussen de drie 

gemeenten niet voldoende gestandaardiseerd zijn (dit blijkt overigens ook uit de voortgangsmonitor). 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat medewerkers het idee hebben dat de samenwerking vooral bijdraagt aan 

het verlagen van de kwetsbaarheid van de drie gemeenten. Of de kosten worden verlaagd en de kwaliteit wordt 

verhoogd is voor een groot deel van de medewerkers onbekend.  

Leiding geven 

Een groot gedeelte van de medewerkers die de samenwerkingsmonitor hebben ingevuld ziet duidelijk dat er 

wordt gestuurd op het versterken van de samenwerking op hun vakgebied. Ook worden zij gestimuleerd om met 

samenwerkingsinitiatieven te komen.  

Communicatie 

Bij de medewerkers zijn de meningen verdeeld wat betreft de communicatie over de ontwikkelingen en behaalde 

resultaten van de samenwerking. Enerzijds vindt de helft van de medewerkers de communicatie voldoende; zij 

                                                           

3 24,4% is het volledig eens met deze stelling; 37,8% is het hiermee eens. Overigens is 20,1% het oneens met deze stelling en 

1,1% is het hiermee volledig oneens.  
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vinden bijvoorbeeld de informatie die nu via het intranet wordt verspreid voldoende. Anderzijds vindt de helft de 

communicatie over de samenwerking onvoldoende. Zij wensen meer informatie over de samenwerking, 

bijvoorbeeld via (informele) bijeenkomsten en/of via het intranet.  

3.3 Analyse nulmeting voortgangsmonitor 

In deze paragraaf staat de analyse van Berenschot op de bevindingen van de nulmeting voortgangsmonitor 

toegelicht. De voortgangsmonitor is ingevuld door 30 projectleiders. In totaal waren er eind 2017, 52 projecten; er 

zijn uiteindelijk 32 uitnodigingen verstuurd om de voortgangsmonitor in te vullen (zie de tabel). Dit betreft dus 

een (belangrijk) deel van de in totaal circa 50 samenwerkingsprojecten en –activiteiten. 

Wat aantal 

Alle projecten eind 2017 52 

Eenmalige kennisoverdracht  -/- 4 

Samenwerking 2 van 3 gemeenten -/- 7 

On hold -/- 2 

Verwijderd  -/- 1 

Projecten geschikt voor voortgangsmonitor 38 

Projectleider uit dienst/onbekend -/- 6 

Voortgangsmonitor verstuurd 32 

Voortgangsmonitor retour 30 

Overzicht gemonitorde projecten 

 De samenwerkingsinitiatieven bestaan uit projecten en activiteiten. De projecten kunnen weer onderverdeeld 

worden in prioritaire projecten en overige projecten.  

 Het project ‘Samenwerking GHO’ is het overkoepelende project en is gericht op het faciliteren van meerdere 

samenwerkingsprojecten.  

 De projecten zijn overwegend georiënteerd op de bedrijfsvoering en in mindere mate op het sociaal of fysiek 

domein.  

Projectstart 

 De meeste projecten zijn geïnitieerd door medewerkers en niet door managers of bestuurders, in lijn met de 

visie op organisch ontwikkelen. We constateren dat dit medewerkers veel energie geeft! 

 Vele gremia kunnen besluiten tot de start van een project of samenwerkingsinitiatief. Dit roept de vraag op 

hoe zo’n besluit wordt genomen en of niet een stuurgroep of projectgroep zulke beslissingen zou moeten 

nemen. Temeer omdat deze overkoepelende gremia waarschijnlijk het best zicht hebben op wat de 

gemeenten nodig hebben.  

 In ongeveer de helft van alle projecten wordt niet gewerkt met een projectstartdocument4.  

                                                           

4 Een projectstartdocument wordt doorgaans gebruikt om vooraf heel scherp te krijgen wat gewenste projecteffecten zijn en 

welke randvoorwaarden nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen, wat de duur is van het project en hoe het 

project wordt ingericht. Ook worden doorgaans risico’s benoemd en maatregelen die de risico’s kunnen verkleinen. Met andere 

woorden, een projectstartdocument maken dwingt zowel projectleider als opdrachtgever om na te denken over de opzet van 

het project en de randvoorwaarden om tot succesvolle projectresultaten te komen. 
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Projectintensiteit 

De mate van intensiteit van de samenwerking kunnen we als volgt categoriseren (in oplopende mate van 

intensiteit):  

 Kennis delen en/of afstemmen, bijvoorbeeld kennis over landelijke ontwikkelingen uitwisselen.  

 Middelen bundelen/samen optrekken, bijvoorbeeld samen inkopen.  

 Gezamenlijke uitvoering, bijvoorbeeld gezamenlijk handhaven.  

 Integratie van mensen en processen. Dit betreft de volledige integratie van taken, mensen en werkwijzen. 

Projectfase 

 Ruim een derde van de projecten is inmiddels afgerond. Dit is vooral voor de effectmonitor relevant, omdat 

juist bij afgeronde projecten de effecten zichtbaar worden. 

 Van zo’n 40% van de projecten is niet bekend wanneer het project stopt. Deels kan dit worden verklaard 

doordat ook samenwerkingsinitiatieven zijn gestart waaraan geen specifiek eindpunt is gekoppeld (‘going 

concern’ activiteiten). 

De nu volgende tabel geeft per domein een samenvattend overzicht van de projectintensiteit en de projectfase.  

 

 

De afnemer van de resultaten van het project 

 De meeste afnemers zijn collega’s of colleges en geen externe partijen (zoals inwoners en ondernemers). Dit 

is logisch, gezien het relatief grote aandeel projecten dat binnen de bedrijfsvoering valt. 

Projectinrichting 

 Opvallend is dat slechts in 7% van de onderzochte projecten uren worden begroot voor de inzet van 

projectgroepleden en in 14% van de projecten de tijdbesteding wordt bijgehouden. Dit betekent dat de inzet 

van medewerkers nauwelijks inzichtelijk is. Het betekent ook dat niet (althans niet zichtbaar in dit onderzoek) 

bekend is hoeveel tijd nodig is voor medewerkers om aan de samenwerking te besteden en waarvan het ten 

koste mag gaan (lagere prioriteit andere werkzaamheden en/of eigen tijd). 

 Voor een deel van de projecten geldt dat het opdrachtgeverschap door de drie gemeenten gezamenlijk 

wordt vervuld. De gemeente Oisterwijk vervult de meeste opdrachtgeversrollen, gemeente Goirle het minst, 

Hilvarenbeek zit in het midden. Het aantal zegt overigens niets over de intensiteit. Onbekend is of er 

afspraken zijn rond de verdeling van opdrachtgeverschap tussen de drie gemeenten.  

Effecten van de samenwerking volgens projectleiders 

 Zowel in de voortgangsmonitor als in de effectmonitor hebben we naar de verwachte effecten van de 

samenwerkingsinitiatieven op de 3 K’s gevraagd. Bij de voortgangsmonitor gaat het om 30 projecten; bij de 

effectmonitor is dit –voor een kleiner aantal projecten, namelijk 14  in meer detail onderzocht.  

 In de verwachting (en huidige beleving) van projectleiders leidt een zeer groot deel (78% is het er mee eens 

of volledig mee eens, slechts 22% is het oneens) van de projecten tot hogere kwaliteit, onder meer door het 

Kenmerken van de projecten

Domein

Aantal 

prioritaire 

projecten

Aantal overige 

projecten

Imple-

mentatie

Geimple-

menteerd

Imple-

mentatie

Geimple-

menteerd

Imple-

mentatie

Geimple-

menteerd

Imple-

mentatie

Geimple-

menteerd

Sociaal domein 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0

Fysiek domein 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0

Bedrijfsvoering en 

organisatie
6 17 3 1 0 3 0 6 7 0 2 1

Totaal 10 21 5 2 0 3 2 8 8 0 2 1

Ver-kenning Gestopt

Mate van intensiteit en fase project

Netwerk variant Bundeling Samen doen Integratie
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van elkaar leren tijdens samenwerken. Ten aanzien van kwetsbaarheid wordt naar inschatting van de 

projectleiders zo’n 40% van de medewerkers onderling vervangen bij verlof. Ten aanzien van kosten geldt dat 

zo’n 40% van de projecten in de beleving van projectleiders waarschijnlijk tot lagere kosten leidt. Ofwel, de 

effectverwachting is er met name bij kwaliteit en in mindere mate bij kwetsbaarheid en kosten.  

 In 96% van de projecten wordt actief initiatief genomen om als drie gemeenten meer op eenzelfde manier te 

werken. In 76% van de projecten wordt aangegeven dat als gevolg van het project de drie gemeenten meer 

op eenzelfde manier werken dan voorafgaand aan het project. Op basis hiervan is een voorzichtige conclusie 

dat de GHO-samenwerking leidt tot harmonisatie van werkwijzen. 

 Sommige projecten hebben ook andere positieve effecten. Zo wordt van een P&O gerelateerd project 

benoemd dat het versterken van interne mobiliteit tussen de drie gemeenten ook leidt tot meer kansen voor 

medewerkers. Een ander voorbeeld is van een projectleider die aangeeft dat de GHO-samenwerking an sich 

het werken bij een van de gemeenten aantrekkelijker maakt. ICT gerelateerde projecten lijken 

randvoorwaardelijk te zijn om meer op eenzelfde manier te kunnen werken. 

Evaluaties projectleiders t.a.v. de samenwerking 

 De genoemde aandachtspunten en tips van projectleiders over de organisatie van de samenwerking zijn 

veelzijdig. Wat ze gemeen hebben is dat er behoefte is aan verdere ontwikkeling en professionalisering van 

de samenwerking. Wat ze ook gemeen hebben is dat er geen negatieve uitingen zijn gedaan (zoals 

opmerkingen in de richting van stoppen van de samenwerking). 

3.4 Analyse nulmeting effectmonitor  

De vragenlijst van de effectmonitor is ingevuld door in totaal 16 projectleiders; dit betreft 9 prioritaire projecten 

en 7 overige projecten. In het vervolg geven we inzicht in de analyse van de resultaten van de prioritaire 

projecten. De overige projecten geven een vergelijkbaar beeld.  

Fase en vorm van de samenwerking 

De meeste prioritaire projecten worden op dit moment geïmplementeerd en kennen als vorm vooral het 

gezamenlijk uitvoeren van taken.  

Input 

Bij 3 van de 9 prioritaire projecten is er sprake van geringe meerkosten. 

In geen van de prioritaire projecten is bij aanvang besloten om interne uren beschikbaar te stellen, terwijl in alle 

prioritaire projecten wel interne inzet wordt gepleegd. In 2 prioritaire projecten hebben twee projectleiders 

uiteindelijk uren gekregen ten behoeve van hun inzet. Interne inzet in projecten waarvoor geen projecttijd wordt 

vrijgemaakt gaat in de regel ten koste van ander werk (er van uitgaande dat een projectlid een volledig gevulde 

agenda heeft), tenzij er bewust voor wordt gekozen om ander werk op een lager pitje uit te voeren. Ook kan het 

zijn dat een medewerker overwerkt in geval van teveel werk. Hoewel we dit niet verder hebben onderzocht, lijkt er 

op basis van de gevoerde gesprekken ten aanzien van dit thema geen bewuste keuze te worden gemaakt (anders 

dan dat de medewerker zelf de prioriteiten bepaald). Wel wordt in meerdere prioritaire projecten geld beschikbaar 

gesteld voor externe inhuur.  

Output (projectresultaat) 

De inhoudelijke resultaten van de projecten lopen sterk uiteen. Voor zowel de prioritaire als de andere projecten 

en samenwerkingsinitiatieven geldt dat een groot deel gericht is op samenwerking op het gebied van 

bedrijfsvoering en ondersteunend is aan de samenwerking an sich. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van 

een gezamenlijk intranet (in alle gemeenten dezelfde informatie kunnen vinden) en in alle gemeenten dezelfde 

ICT basis.  



58364 – Vertrouwelijk 23 

 

  

Overigens ligt de focus van de effectmonitor vooral op de beoogde effecten (van de resultaten) en minder op de 

resultaten zelf.  

Outcome (effecten/baten) 

2 van de 9 prioritaire projecten zijn op dit moment afgerond. In feite kan alleen van deze projecten het effect 

worden gemonitord. Daarbij blijkt wel dat bepaalde effecten ook al tijdens de implementatie van de projecten 

optreden, zoals onderling delen van kennis en onderlinge vervanging bij afwezigheid. Bij de andere projecten gaat 

het vooral om de verwachting van (beoogde) effecten. Bij een volgende uitvoering van de monitor zijn meer 

projecten afgerond, gezien de voorziene einddatum die projectleiders aangeven. 

In de bestuurlijke visie op de GHO-samenwerking is opgenomen dat een project effect moet opleveren op 

minimaal een van de ‘3 K’s’. In alle onderzochte projecten wordt aan dit uitgangspunt voldaan. We lichten dit als 

volgt nader toe.  

Kosten 

Besparen op kosten lijkt geen (beoogd) effect te zijn bij bijna alle –in het kader van de effectmonitor onderzochte- 

prioritaire projecten. Ditzelfde beeld komt voort uit de analyse van de effecten van de niet-prioritaire projecten. Er 

zijn twee niet-prioritaire projecten die wel een besparing hebben weten te realiseren, van in totaal circa € 28.000.  

Kwaliteit  

Bij 7 van de 9 prioritaire projecten wordt kwaliteitseffect verwacht. Wat betreft de niet-prioritaire projecten geldt 

dat deze allemaal een (beoogde) kwaliteitsverhoging van dienstverlening aangeven. Daarmee is kwaliteit het 

meest voorkomende beoogde effect van de samenwerking. De twee definities die in de bestuurlijke visie aan 

kwaliteit zijn toegekend5, lijken in de praktijk door projectleiders vooral als één begrip te worden geïnterpreteerd.  

Opvallend is dat het meten van kwaliteitseffecten bij ‘de afnemer’ nauwelijks wordt gedaan, terwijl het in onze 

beleving juist ‘de afnemer’ is die kan beoordelen in welke mate de dienstverlening het bij de afnemer verwachte 

effect realiseert.  

Kwetsbaarheid  

Bij 7 van de 9 prioritaire projecten is het vergroten van het aantal mensen dat voor een taak beschikbaar is een 

van de primaire beoogde effecten. Alle niet prioritaire projecten noemen vermindering van kwetsbaarheid als 

(beoogd) resultaat; het kan dan zowel gaan om vergroting van aantal mensen dat voor een taak beschikbaar is, als 

bredere verankering van de benodigde kennis in de organisatie.  

Interessant is dat de projectleiders aangeven dat al tijdens de samenwerking wordt ervaren dat dit effect optreedt. 

In 4 prioritaire projecten wordt bredere beschikbaarheid van kennis verwacht of al tijdens het project ervaren 

(hierdoor kan kwetsbaarheid worden verminderd en overigens ook kwaliteit stijgen als gevolg van het onderlinge 

leerproces). 

Couleur locale  

Bij projectleiders is onduidelijk wat met het begrip ‘couleur locale’ bedoeld wordt en waar de grens per gemeente 

ligt van de gewenste couleur locale. In enkele gevallen lijkt er een zekere angst te bestaan dat er –te zichtbaar 

voor de gemeenteraden- wordt samengewerkt en werkwijzen worden geharmoniseerd. Wij constateren dat niet 

precies bekend is welk belang de drie colleges en gemeenteraden hechten aan couleur locale en op welke wijze 

invulling wordt gegeven aan de twee randvoorwaarden die hieraan raken: (a) bestuurlijke zelfstandigheid en (b) 

                                                           

5 Het gaat dan om: (1) de kwaliteit van de dienstverlening en (2) de snelheid en kracht waarmee de gemeenten in kunnen spelen 

op maatschappelijke ontwikkelingen. 
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eigen beleidsbepaling. Daardoor is op dit moment niet duidelijk welke ruimte projectleiders hebben om taken en 

werkwijzen te harmoniseren. Hierbij onderscheiden we: 

 De mate van intensiteit van de samenwerking. 

 Het harmoniseren van beleid. 

 Het harmoniseren van werkwijzen (processen).  

Op basis van de nulmeting kunnen we stellen dat het voor projectleiders niet duidelijk is tot hoever zij op deze 

drie punten in de samenwerking mogen gaan.  

Overige baten en lasten 

De projectleiders geven motivatie, ontwikkelmogelijkheden en werkplezier in de helft van de projecten op als 

overige baten van de samenwerking. Dit is wellicht een interessant bijeffect van de samenwerking. Uit gesprekken 

blijkt in aanvulling hierop dat de gemeenten als werkgever mogelijk aantrekkelijker zijn geworden juist omdat 

ontwikkelmogelijkheden van medewerkers als gevolg van de samenwerking zijn toegenomen. Tot slot valt ons op 

dat de projectleiders enthousiast zijn en liever meer dan minder willen samenwerken. 

Risico’s en randvoorwaarden 

Bij de meeste prioritaire projecten zijn risico’s die het realiseren van doelen kunnen beperken bekend en 

benoemd. Opvallend is dat beheersmaatregelen in veel prioritaire projecten niet zijn genomen, althans ze zijn niet 

beschreven. 

De mate van accepteren van een medewerker uit een andere gemeente door een bestuurder is tweemaal als risico 

voor de samenwerking benoemd. We hebben geen bestuurders geïnterviewd en ook niet onderzocht hoe vaak dit 

risico zich in de praktijk heeft voorgedaan.  

Heel duidelijk is dat projectleiders het harmoniseren van beleid en werkwijzen zien als randvoorwaarde voor de 

samenwerking. Dit betekent dat het kunnen realiseren van doelen en effecten (baten) in de beleving in grote mate 

afhankelijk is van harmonisatie.  
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4. Eerste bevindingen nulmeting en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

De kern van de onderzoeksopdracht is: 

1. Het ontwikkelen van een monitor voor de monitoring van de samenwerking. Dit deel van de opdracht heeft 

geresulteerd in drie verschillende deelmonitors: een samenwerkingsmonitor, een voortgangsmonitor en een 

effectmonitor. 

2. Het uitvoeren van een nulmeting (eerste meting) met behulp van de ontwikkelde monitor(s). 

Zoals aangegeven in de inleiding is het doel van de monitoring drieledig: 

1. Meer grip krijgen en beter sturen op de samenwerking. Door het uitvoeren van deze nulmeting is relevante 

stuurinformatie tijdig beschikbaar om (indien gewenst) bij te kunnen sturen om de gestelde doelen te 

behalen.  

2. Voeding voor de evaluatie in 2019. 

3. Een basis om intern het gesprek te voeren over de (effecten van de) samenwerking.  

De resultaten van de nulmeting geven dus input voor deze drie doelen. De nulmeting is uitgevoerd met behulp 

van drie verschillende (deel)monitors: een voortgangsmonitor, een effectmonitor en een samenwerkingsmonitor.  

In dit afsluitende hoofdstuk gaan wij eerst in op de eerste bevindingen die uit de nulmeting naar voren komen. 

Op basis hiervan komen wij tot een aantal aanbevelingen.  

4.2 Eerste bevindingen nulmeting  

De bevindingen hebben wij -zoveel als mogelijk gestructureerd conform het analysekader voor monitoring van de 

intergemeentelijke samenwerking GHO: de 3 K’s, de 3 V’s, de uitgangspunten, de randvoorwaarden en het 

bestuurlijk kader.  

4.2.1  Bevindingen t.a.v. de 3 K’s 

In het bestuurlijk kader is als voorwaarde gesteld aan elk samenwerkingsinitiatief dat het voordeel behaalt op één 

of meer van de 3 K’s (Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid). Bij de samenwerkingsinitiatieven gaat het om projecten 

en activiteiten. Het uiteindelijke doel van deze samenwerkingsinitiatieven is dat de gemeenten autonoom en 

bestuurskrachtig kunnen blijven. 

De vraag wat de samenwerking oplevert op één of meer van de 3 K’s hebben wij zowel in de vragenlijst van de 

voortgangsmonitor als van de effectmonitor gesteld. In de effectmonitor hebben wij dit in grotere mate van detail 

gedaan. De voortgangsmonitor is 30 keer ingevuld en de effectmonitor 14 keer; bij de effectmonitor ging het met 

name om de zogenaamde prioritaire projecten. Verder is in de samenwerkingsmonitor gevraagd wat de 

medewerkers merken van de samenwerkingsinitiatieven wat betreft effecten op de 3 K’s.  

Wat betreft de vraag welke effecten de GHO-samenwerking oplevert is het van belang onderscheid te maken 

tussen beoogde effecten en gerealiseerde effecten. Veel van de projecten zitten namelijk nog in de 

implementatiefase6, waardoor van deze projecten vooral iets gezegd kan worden van de beoogde effecten.  

                                                           

6 Van de 30 in de voortgangsmonitor onderzochte projecten zitten 17 projecten in de implementatiefase. Van de 14 in de 

effectmonitor onderzochte projecten zitten nog 12 projecten in de implementatiefase.  
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Uit onze analyse van de resultaten van de voortgangsmonitor en de effectmonitor komt naar voren dat alle 

samenwerkingsinitiatieven (beoogd en/ of gerealiseerd) effect opleveren op een of meerdere van de drie K’s’. 

Indien we kijken naar wat de effecten op de drie K’s precies zijn, zien we het volgende:  

 Kosten: Besparen op kosten lijkt slechts zeer beperkt een (beoogd) effect te zijn in de prioritaire projecten. 

De projectleiders geven aan dat een beperkt deel van de projecten waarschijnlijk tot lagere kosten zal leiden.  

 Kwaliteit: Door samen te werken hebben de projectleiders het gevoel dat de kwaliteit hoger ligt, vooral 

doordat men (tijdens de projecten) van elkaar kan leren.  

Een kanttekening bij deze conclusie is dat uit het onderzoek naar voren komt dat de ‘afnemer’ niet standaard 

wordt bevraagd naar wensen, verwachtingen en tevredenheid over gerealiseerde effecten.  

 Kwetsbaarheid: In nagenoeg alle prioritaire projecten is een beoogd effect het vergroten van het aantal 

beschikbare medewerkers voor een taak. Projectleiders schatten onder meer in dat 40% van de medewerkers 

elkaar onderling (kunnen) vervangen bij verlof. Dit draagt allebei bij aan het verlagen van kwetsbaarheid van 

de individuele gemeenten.  

Uit de voortgangsmonitor en de effectmonitor blijkt dus dat de (beoogde) effecten met name het vergroten van 

kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid zijn. Het is echter niet duidelijk of het wenselijk is dat de nadruk 

van effecten vooral op deze twee K’s ligt, en in mindere mate op de ‘K’ van Kosten. Er is op dit punt geen 

richtinggevende vertaling van het bestuurlijke kader beschikbaar. De beoogde bestuurlijke effecten op de 3 K’s 

zijn in de bestuurlijke visie namelijk niet vertaald naar doelstellingen (gewenste scores) op bijbehorende prestatie 

indicatoren. Gevolg is dat er door projectleiders verschillende invullingen aan worden gegeven. 

Naast effecten op de 3 K’s is onderzocht of er ook andere positieve effecten (baten) zijn van de samenwerking. De 

GHO-samenwerking wordt door nagenoeg alle medewerkers en projectleiders positief gewaardeerd. Geen van de 

projectleiders heeft bijvoorbeeld voorgesteld om de samenwerking te stoppen, eerder is er de behoefte om de 

samenwerking verder te ontwikkelen. De samenwerking verhoogt bovendien de aantrekkelijkheid voor 

medewerkers van de drie gemeenten op de arbeidsmarkt, het vergroot ontwikkelmogelijkheden en leidt tot meer 

werkplezier. In die zin draagt de samenwerking bij aan een vierde ‘K’, namelijk kansen voor medewerkers.  

Zoals hiervoor reeds vermeld is een kanttekening bij deze conclusie dat een groot deel van de onderzochte 

projecten nog niet is afgerond, waardoor effecten slechts deels waarneembaar zijn. 

4.2.2  De drie V’s: verbreden, versnellen en verdiepen 

De resultaten van deze eerste nulmeting via de drie uitgevoerde monitors laten zien dat meer dan 50 

samenwerkingsinitiatieven tot stand zijn gekomen met (voor zover reeds zichtbaar) positieve effecten tegen in de 

regel relatief beperkte kosten. Ook zien we dat een organische manier van ontwikkelen van de samenwerking er 

toe leidt dat medewerkers zelf projecten initiëren. En hoewel de samenwerkingsdoelen bij velen niet precies 

helder zijn, blijkt uit de samenwerkingsmonitor dat de samenwerking door veel medewerkers positief wordt 

gewaardeerd.  

We stellen naast deze positieve noten ook vast dat in onze visie er mogelijkheden zijn voor versterking van de 

gewenste ‘drie V’s’ van de samenwerking: verbreden, versnellen en verdiepen. We lichten deze stelling per ‘V’ als 

volgt nader toe.  

Verbreden  

Belangrijk uitgangspunt van de samenwerking is dat samenwerkingsinitiatieven via organische weg worden 

opgestart. Gevolg hiervan is dat met de huidige initiatieven mogelijk niet de meest kansrijke projecten worden 

uitgevoerd. Anders gezegd is niet duidelijk is of de gekozen samenwerkingsinitiatieven dé initiatieven zijn die de 

grootste toegevoegde waarde bieden aan het versterken van de gezamenlijke organisatiekracht. Er is bijvoorbeeld 

geen afwegingskader waarlangs potentiele initiatieven worden gewogen.  
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We zien dat in de praktijk vooral projecten en samenwerkingsinitiatieven op het gebied van bedrijfsvoering 

worden uitgevoerd; het aantal samenwerkingsinitiatieven in het sociaal domein en met name het fysieke domein 

blijft daarbij achter. Een mogelijke verklaring is dat op deze domeinen al via andere samenwerkingsverbanden 

wordt samengewerkt (bijvoorbeeld via Hart van Brabant).  

Versnellen 

Als een project onvoldoende snel tot resultaten komt, worden de betreffende projectleiders naar onze 

waarneming onvoldoende hierop aangesproken. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de projectleider, de 

ambtelijke opdrachtgever en de bestuurlijke opdrachtgever van verschillende gemeenten afkomstig zijn. Omdat er 

geen hiërarchische verhouding is tussen deze drie personen, wordt aanspreken op achterblijvende resultaten een 

stuk lastiger.  

Daarnaast is bij projectleiders niet altijd duidelijk welk gremium bevoegd is tot het aangaan, stoppen of 

veranderen van koers van projecten en hoe die besluitvorming idealiter plaatsvindt. Verschillende gremia en 

functies vervullen een beslissende rol in projecten en samenwerkingsinitiatieven. Veelal is het ook aan de 

projectleider zelf om keuzes te maken.  

Verdiepen 

Uit de nulmeting komt naar voren dat uiteenlopende uitgangspunten en kaders het lastiger maken om de 

samenwerking te verdiepen. In de volgende paragraaf (samenwerking als uitgangspunt) lichten wij dat nader toe.  

4.2.3  Uitgangspunten 

In deze paragraaf gaan we voor de uitgangspunten zoals genoemd in het analysekader in op de eerste 

bevindingen vanuit de nulmeting.  

Samenwerking als uitgangspunt 

Volgens het analysekader is samenwerking uitgangspunt. Verder zijn als uitgangspunten genoemd dat nieuwe 

taken samen worden opgepakt en de huidige samenwerking wordt geïntensiveerd. Dit met als doel het realiseren 

van voordelen op één of meer van de 3 K’s. Aan de andere kant staat in de bestuurlijke kaders ‘behoud van onze 

eigen identiteit’ en ‘borgen van de politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid’; dit wordt bij intergemeentelijke 

samenwerking ook wel couleur locale genoemd.  

Uit deze combinatie van uitgangspunten en kaders vloeit het volgende spanningsveld voort. Om concrete effecten 

te kunnen realiseren op de 3 K’s leert onze ervaring dat een intensieve vorm van samenwerking in combinatie met 

harmonisatie en standaardisatie vaak randvoorwaardelijk is. Dit staat op gespannen voet met het kader van ‘eigen 

beleidsvrijheid’ (oftewel behoud van couleur locale) in de bestuurlijke visie. Dit leidt tot het volgende dilemma bij 

de GHO-samenwerking. Het belang van zelfstandigheid is dat elke gemeente eigen beleidsvrijheid heeft. Om de 

zelfstandigheid te handhaven, is het van belang om samen te werken. Bij samenwerking zal echter een deel van de 

eigen beleidsvrijheid opgegeven moeten worden. De cruciale vraag is dan: voor welke taken (thema’s) is eigen 

beleidsvrijheid absoluut noodzakelijk en waar is dit niet voor nodig?  

Uit de nulmeting blijkt dat het antwoord op deze vraag voor veel projectleiders niet duidelijk is. Daarbij wordt 

door diverse projectleiders nog meer potentie gezien indien er meer ruimte zou zijn (of zou worden genomen) 

om verder te harmoniseren in combinatie met intensiever samenwerken. 

Samen oppakken productietaken 

In de bestuurlijke visie wordt bij de term ‘productietaken’ gerefereerd aan ‘samen oppakken van bedrijfsvoering’. 

Uit de nulmeting komt naar voren dat inderdaad op een relatief groot aantal bedrijfsvoeringstaken wordt 

samengewerkt.  



58364 – Vertrouwelijk 28 

 

  

Samen investeren 

In het analysekader wordt bij ‘Samen investeren’ het volgende genoemd: ‘Bij het doen van investeringen is 

harmonisatie en standaardisatie tussen onze drie gemeenten uitgangspunt. Alleen bij hoge uitzondering wijken 

we hiervan af (samen kunnen we meer!).’ De nulmeting laat zien dat met name bij bedrijfsvoering geïnvesteerd is 

in harmonisatie en standaardisatie. Hét voorbeeld hiervan is de beweging naar één gezamenlijk IT platform dat in 

beheer is bij Equalit.  

Voor veel andere projecten geldt dat er relatief weinig investeringen plaatsvinden. De (meer)kosten van de 

samenwerking lijken op basis van de gemonitorde projecten gering te zijn. Veel werk wordt namelijk verricht door 

eigen medewerkers; de inhuurkosten zijn in de onderzochte projecten beperkt. In vrijwel alle projecten wordt de 

inzet van eigen medewerkers niet gecompenseerd. Het werk wordt ‘erbij gedaan’. Medewerkers kiezen zelf welk 

deel van het reguliere werk in mindere mate wordt gedaan of dat wordt overgewerkt. Een deel van de 

projectleiders ziet het als aandachtspunt dat de tijd die in de samenwerking wordt gestopt niet of beperkt 

gecompenseerd wordt.  

4.2.4  Randvoorwaarden 

Onder de noemer van randvoorwaarden worden in het analysekader een aantal randvoorwaarden genoemd. De 

bevindingen uit de nulmeting ten aanzien van deze randvoorwaarden werken wij nu nader uit.  

Keuzes durven maken 

Uit de nulmeting komt naar voren dat er duidelijke keuzes zijn gemaakt inzake de samenwerkingsinitiatieven. We 

noemen de volgende voorbeelden:  

 De drie gemeenten investeren gezamenlijk in de migratie van Goirle naar Equalit.  

 Het prioritaire project ‘Ontwikkeling van het gebied’ is gestopt, omdat bij de uitvoering bleek dat de urgentie 

voor het project al een tijd niet meer aanwezig was. Onderdelen van dit project zijn inmiddels in Hart van 

Brabant verband opgepakt.  

 Bij het project inzake maatschappelijk vastgoed is in eerste instantie gedetailleerd onderzocht wat de 

meerwaarde is van gezamenlijke aanbesteding van inspecties, bijvoorbeeld van liften, toegangsdeuren en cv 

ketels. De conclusie van dit onderzoek was dat dit meer kost dan het oplevert7. De focus is vervolgens 

verschoven naar 'van elkaar leren'/kennis delen wat betreft onderhoud van maatschappelijk vastgoed. 

Een slimme samenwerkingsagenda 

De samenwerkingsagenda richt zich met name op bedrijfsvoeringsprojecten. Een belangrijk project is in dit kader 

het ICT project, wat leidt tot één gedeelde ICT infrastructuur (die in beheer is bij Equalit). Dit project is daarmee 

randvoorwaardelijk om als GHO gemeenten samen te kunnen werken. Verder blijkt dat alle projecten effecten 

sorteren op één of meer van de 3 K’s.  

Aan de andere kant is niet bekend of de meest kansrijke projecten als eerste zijn opgepakt. De initiatieven komen 

immers organisch, van onderaf. Vandaar dat wij ontwikkelkansen zien voor het realiseren van een slimme 

samenwerkingsagenda.  

  

                                                           

7 Eerste reden hiervoor is dat elk gebouw uniek is, zowel qua eigenschappen (b.v. wel of geen monument) als qua looptijd van 

(onderhouds)contracten. Tweede reden is dat nu kleine(re) aannemers voor een relatief lage prijs kunnen inschrijven. Door de 

inkoop te bundelen kunnen alleen grotere partijen meedoen; deze hebben vaak een hogere prijs dan kleine partijen. Het is 

daarmee complex om het samen te voegen en eenvoudiger om het zelf te doen. 
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Actiegericht leiderschap 

De samenwerking ontwikkelt zich organisch. Dit (b)lijkt ook te gelden voor de sturing op de projecten. Uit de 

nulmeting komt naar voren dat bij lopende samenwerkingsinitiatieven niet strak gestuurd wordt op het behalen 

van de (vooraf gedefinieerde) beoogde effecten. Daarbij komt dat de projectleiders in wisselende mate 

beschikken over de benodigde projectmanagementvaardigheden. Daarnaast blijkt het voor opdrachtgevers lastig 

te zijn om projectleiders aan te spreken op het onvoldoende behalen van resultaat. Bij de ‘V’ van versnellen 

gingen we hierop reeds in. Het risico hiervan is dat de beoogde effecten in onvoldoende mate worden 

gerealiseerd.  

Verbindend leiderschap 

Uit de samenwerkingsmonitor blijkt dat bijna alle medewerkers op de hoogte zijn van de samenwerking, en dat er 

draagvlak is voor de samenwerking. Meer dan de helft van de medewerkers ziet duidelijk dat er door de 

leidinggevende wordt gestuurd op het versterken van de samenwerking op hun vakgebied. Een groot gedeelte 

van de leidinggevenden stimuleert de medewerkers om met samenwerkingsinitiatieven te komen. Het resultaat 

hiervan is dat in relatief korte tijd een groot aantal is opgestart; ruim 50 samenwerkingsinitiatieven. De conclusie is 

daarmee dat het –dankzij verbindend leiderschap- gelukt is om op een organische manier gestalte geven aan de 

samenwerking.  

4.2.5  Bestuurlijke kaders Samenwerking GHO 

Het uiteindelijke doel van deze samenwerkingsinitiatieven is dat de gemeenten autonoom en bestuurskrachtig 

kunnen blijven. Een belangrijk bestuurlijk kader van de samenwerking is daarom behoud van de zelfstandigheid 

van de drie gemeenten. Diverse medewerkers, waaronder projectleiders, missen echter een duidelijke ‘stip op de 

horizon’. Waartoe leidt de samenwerking (wat is de gewenste eindsituatie qua intensiteit van de samenwerking) 

en wanneer is de samenwerking succesvol? Op basis van de bestuurlijke visie lijkt dus het antwoord op deze vraag 

te zijn dat deze ‘stip’ het behoud van zelfstandigheid is door het versterken van de organisatiekracht en daarmee 

de bestuurskracht. Hoewel dit (met andere bewoordingen) als zodanig in de bestuurlijke visie uit 2015 is 

opgenomen, laat deze nulmeting zien dat dit vraagtekens oplevert bij sommige medewerkers. 

In hoeverre de bestuurskracht van de gemeenten wordt versterkt door de samenwerkingsinitiatieven wordt 

overigens niet onderzocht met behulp van de monitors. Zoals hiervoor reeds aangegeven komt uit de nulmeting 

wél naar voren dat -conform het bestuurlijk kader- alle gemonitorde samenwerkingsprojecten en –initiatieven 

effect opleveren op een of meerdere van de drie K’s.  

Bij de samenwerking wordt ook voldaan aan andere bestuurlijke kaders. We noemen de volgende kaders:  

 het betreft een duurzame samenwerking, waarbij GHO het primaire subregionale samenwerkingsverband is; 

 behoud van eigen identiteit en politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid is gewaarborgd. 

Ten aanzien van het laatste punt kwam uit de nulmeting wel het spanningsveld naar voren tussen het behalen van 

voordeel op één of meerdere van de 3 K’s enerzijds (met als consequentie de noodzaak van intensieve 

samenwerking op taakgebieden in combinatie met harmonisatie en standaardisatie) en behoud van de eigen 

identiteit en politiek-bestuurlijke beleids- en beslisvrijheid (couleur locale) anderzijds.  

 

4.3 Aanbevelingen  

De hiervoor gepresenteerde analyse leidt tot de volgende aanbevelingen. Onze aanbevelingen zijn gericht op het 

verbreden, verdiepen en versnellen van de samenwerking (de drie V’s uit het analysekader). We sluiten af met 

aanbevelingen ten aanzien van het vervolg en de planning.  
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4.3.1  Verbreden samenwerking: bepaal bewuster welke effecten nodig zijn voor het versterken 

van de bestuurskracht van elke gemeente 

Om de samenwerking te verbreden kan de vraag gesteld worden wat de bestuurlijk gewenste effecten zijn inzake 

het versterken van de bestuurskracht. Om hier achter te komen is onze aanbeveling om te onderzoeken welke 

taakgebieden of ontwikkelingen in de komende jaren naar verwachting de meeste potentie hebben op het 

realiseren van effecten op de 3 K’s. Een van de manieren om hier achter te komen is onderzoeken op welke 

taakgebieden elke gemeente in de huidige situatie relatief veel kwetsbaarheid, kwaliteitsissues of hoge kosten 

ervaart in combinatie met de vraag of samenwerking dit zou kunnen oplossen. Met sleutelfiguren van het 

betreffende taakgebied kan vervolgens bepaald worden tot welke projecten deze analyse leidt.  

Een dergelijke analyse wijkt af van de huidige meer organische wijze van opstarten van projecten. Het voordeel 

hiervan is wel dat er meer zekerheid bestaat dat de betrokken drie gemeenten via de GHO-samenwerking de 

organisatiekracht (en daarmee de bestuurskracht) substantieel versterken.  

4.3.2  Verdiepen samenwerking: werk het bestuurlijk kader uit in spelregels 

Uit de nulmeting kwam naar voren dat diverse projectleiders behoefte hebben aan meer duidelijkheid c.q. een 

nadere uitwerking zouden willen zien van de bestuurlijke kaders ten aanzien van:  

 de betekenis van ‘bestuurlijke zelfstandigheid’ als stip op de horizon van de samenwerking als geheel; 

 de mate van intensiteit van de samenwerking; 

 de mate van harmonisatie en standaardisatie.  

Gezien deze uitkomst van de nulmeting adviseren wij om in de tweede helft van 2018 en daarmee voorafgaand 

aan de evaluatie van 2019 het volgende te doen: 

 Kom tot nader uitgewerkte definities van de 3 K’s, met concrete(re) indicatoren c.q. gewenste effecten op elk 

van de 3 K’s.  

 Vertaal de bestuurlijke kaders naar duidelijke spelregels (do’s en dont’s) voor de ambtelijke organisaties bij 

het uitvoeren van de projecten. Het gaat dan met name om spelregels inzake: 

- de gewenste mate van intensiteit van samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van een ondergrens of een 

bovengrens);  

- de gewenste mate van couleur locale versus de beschikbare ruimte voor harmonisatie en standaardisatie. 

Wij bevelen dus aan om de bestuurlijke doelen uit te werken c.q. te concretiseren in een aantal spelregels. 

Hierdoor weten projectleiders welk effect verwacht wordt van een project en binnen welke kaders gewerkt kan 

worden. Tevens weten de ambtelijke opdrachtgevers waarop gestuurd dient te worden bij de uitvoering van de 

samenwerkingsinitiatieven. Wij werken dit hieronder nader uit.  

Spelregels voor de mate van intensiteit van de samenwerking 

De eerste categorie spelregels bestaat uit spelregels voor de mate van intensiteit van de samenwerking. De mate 

van intensiteit van de samenwerking kunnen we als volgt categoriseren (in oplopende mate van intensiteit):  

 Kennis delen en/of afstemmen, bijvoorbeeld kennis over landelijke ontwikkelingen uitwisselen.  

 Middelen bundelen/samen optrekken, bijvoorbeeld samen inkopen.  

 Gezamenlijke uitvoering, bijvoorbeeld gezamenlijk handhaven.  

 Integratie van mensen en processen. Dit betreft de volledige integratie van taken, mensen en werkwijzen. 

In het algemeen geldt in onze ervaring de regel: hoe intenser de samenwerking, hoe kansrijker de potentiele 

omvang van effecten op de 3 K’s. De vraag is dan: welke spelregels gelden ten aanzien van de mate van 

intensiteit? Wat zijn -per samenwerkingsinitiatief- ondergrenzen of bovengrenzen voor de mate van intensiteit 
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van de samenwerking? Of wordt het bepalen van de optimale mate van intensiteit (vanuit het perspectief van de 3 

K’s) aan de ambtelijke opdrachtgever en/of de projectleider met het projectteam overgelaten? 

Spelregels voor de mate van harmonisatie en standaardisatie versus couleur locale 

Om effecten te kunnen realiseren op de 3 K’s is –naast de mate van intensiteit van de samenwerking- in onze 

ervaring ook de mate van harmonisatie van beleid en standaardisatie van werkwijzen van belang. De ervaring bij 

ambtelijke samenwerkingsverbanden laat namelijk zien dat bij een beperkte mate van harmonisatie van beleid en 

standaardisatie van werkwijzen (en dus een grote mate van couleur locale) de kansen op realiseren van effecten 

op de 3 K’s relatief beperkt zijn.  

De tweede categorie spelregels gaat daarom over de mate van harmonisatie en standaardisatie. Voor welke 

categorie taken is behoud van couleur locale belangrijk en voor welke taken heeft een projectleider de ruimte om 

te harmoniseren en te standaardiseren? Het is van belang dit op bestuurlijk niveau helder te krijgen, zodat dit als 

een duidelijk kader kan dienen voor de ambtelijke organisaties.  

Spelregels ontwikkelen aan de hand van twee lopende prioritaire projecten 

De genoemde spelregels zouden bijvoorbeeld ontwikkeld kunnen worden aan de hand van de lopende prioritaire 

projecten in het fysieke domein: de Omgevingswet en het daaraan gerelateerde project van de VTH 

kwaliteitscriteria. Om maximaal effect op de 3 K’s te kunnen realiseren zou in onze visie voor deze twee projecten 

idealiter gekozen worden voor een intensieve samenwerking (gezamenlijke uitvoering, onder leiding van één 

programmamanager). In hoeverre past een dergelijke relatief intensieve samenwerking binnen de spelregels van 

de samenwerking? Na het bepalen van de mate van intensiteit van de samenwerking kan vervolgens verkend 

worden wat de spelregels zijn qua gewenste couleur locale: op welke taken (aspecten) kan wél geharmoniseerd en 

gestandaardiseerd worden en voor welke taken (aspecten) is couleur locale noodzakelijk? 

4.3.3  Versnellen samenwerking: versterk actiegericht leiderschap  

Bij de ‘V’ van versnellen gaat het om ‘krachtiger samenwerken, zodat we sneller tot resultaten komen’. Om sneller 

tot resultaten te komen is het volgens ons -als eenmaal besloten is om een samenwerkingsinitiatief op te starten- 

van belang om bewuster te sturen op het realiseren van de beoogde effecten van gestarte 

samenwerkingsinitiatieven (binnen de gestelde bestuurlijke spelregels). Deze aanbeveling is daarmee primair 

gericht op de ambtelijke opdrachtgevers van de gestarte projecten; het gaat dan in de regel om de drie 

gemeentesecretarissen.  

Wij werken deze aanbeveling als volgt nader uit. Belangrijk kader voor de samenwerkingsinitiatieven is dat deze 

organisch tot stand komen. Zoals hiervoor reeds genoemd is het in onze visie van belang om –als 

samenwerkingsinitiatieven eenmaal opgestart zijn- via programma- en projectmethodieken actief te sturen op het 

realiseren van de gewenste effecten. Wij adviseren hierover het volgende:  

 Maak van het overkoepelende samenwerkingsproject een programma, onder leiding van één 

programmanager. Sturing op effecten kan via een programma meer bewust worden gedaan en geeft 

daardoor richting aan projectleiders. Een belangrijk verschil tussen een project en een programma is namelijk 

dat een project zich richt op het opleveren van bepaalde producten c.q. concrete resultaten, terwijl een 

programma gericht is op het realiseren van doelen c.q. gewenste effecten om zo een gewenste 

(organisatie)verandering te realiseren. In bijlage 4 lichten wij het verschil tussen programma- en 

projectmanagement nader toe. Om in een programma de gewenste effecten te realiseren, zijn zowel 

projecten als inzet van de lijnorganisatie nodig. Dat is in onze visie essentieel bij het realiseren van effecten 

via de samenwerkingsinitiatieven.  

Overigens geldt deze aanbeveling ook voor andere reeds lopende projecten. We denken dan met name aan 

de twee al eerder genoemde lopende prioritaire projecten in het fysieke domein: de implementatie van de 
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Omgevingswet in combinatie met het VTH kwaliteitscriteria project. Wij adviseren hiervoor één 

programmamanager aan te stellen van 0,5 tot 1 fte die ondersteund wordt door een multidisciplinair 

programmateam vanuit de drie gemeenten.  

 Onderdeel van de programmasturing is het bepalen op welke wijze besluitvorming plaatsvindt: welke 

initiatieven worden opgestart en welk gremium besluit hierover? Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit 

in de huidige situatie niet altijd duidelijk is.  

 Professionaliseer de aansturing van projecten. Het gaat dan in de eerste plaats om het ‘in de steigers zetten’ 

van een project, door in een projectstartdocument8 heel concreet de doelen, projectresultaat, gewenste 

effecten. aanpak en randvoorwaarden te benoemen. Vervolgens kan bij de uitvoering en na oplevering van 

het project gemonitord worden in hoeverre de gewenste projecteffecten gerealiseerd worden.  

In dit kader kan overwogen worden om een projecthandboek GHO-samenwerking op te stellen in combinatie 

met een opleidingstraject van projectleiders. Vergroting van de projectmanagementvaardigheden van de 

projectleiders leidt tot een grotere kans op het realiseren van de gewenste effecten.  

Om te komen tot een professionele aansturing van projecten en versnelling van oplevering van resultaten van 

projecten is het daarbij in onze visie cruciaal om een aanspreekcultuur te ontwikkelen. Het is van belang dat 

projectleiders met achterblijvende resultaten door de betreffende opdrachtgever aangesproken kunnen 

worden (onder het motto ‘vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid’). Indien een projectleider niet in staat is te 

‘leveren’ zou het mogelijk moeten zijn dat de opdracht teruggegeven wordt en een andere projectleider 

wordt gezocht.  

Tot slot is het volgens ons van belang om projecten te evalueren. Zowel van projecten die goed gingen als 

projecten die niet goed gingen. Hiervan kan geleerd worden.  

 Opvallend is dat uit de effectmonitor blijkt dat het meten van kwaliteitseffecten bij ‘de afnemer’ nauwelijks 

wordt gedaan. In onze beleving is het juist ‘de afnemer’ die kan beoordelen in welke mate de dienstverlening 

het bij de afnemer verwachte effect realiseert. Onze aanbeveling is daarom: betrek ‘de afnemer’ van een 

project meer in projecten, namelijk vooraf om verwachtingen te polsen, tussentijds om te toetsen of het 

project op de juiste weg is en na afloop om te vragen in welke mate verwachtingen zijn uitgekomen. 

 Maak een bewuste keuze (per project) hoe omgegaan wordt met de ambtelijke inzet. De huidige situatie is 

dat voor veel projecten geldt dat voor de inzet van medewerkers geen specifieke projecturen beschikbaar 

zijn. Hierdoor blijft ander werk liggen of gaan medewerkers overwerken. Een ander risico is dat de 

doorlooptijd van een project heel lang wordt. De afdelingsmanagers spelen hierbij een belangrijke rol: deze 

gaan immers over de prioriteiten van de medewerker die als projectleider fungeert. Deze keuzes zouden 

daarom gemaakt moeten worden in overleg met de leidinggevende.  

 Eén van de uitgangspunten is ‘samenwerking is uitgangspunt’. In dat kader is van belang op te merken dat de 

mate van accepteren van een medewerker uit een andere gemeente door een bestuurder in de effectmonitor 

tweemaal als risico voor de samenwerking benoemd. We hebben geen bestuurders geïnterviewd en ook niet 

onderzocht hoe vaak dit risico zich in de praktijk heeft voorgedaan. Het kan een interessant aanknopingspunt 

zijn om in de stuur- en projectgroep te toetsen in welke mate de (nieuwe) bestuurders op de hoogte zijn van 

de wijze van samenwerken en wat zij kunnen verwachten van adviseurs uit de drie gemeenten (en dan met 

name van een adviseur uit een andere gemeente). 

4.3.4  Vervolg en planning 

Wat betreft de inzet van de monitors in relatie tot de evaluatie in 2019 bevelen wij het volgende aan:  

                                                           

8 Een projectstartdocument wordt doorgaans gebruikt om vooraf heel scherp te krijgen wat gewenste projecteffecten zijn en 

welke randvoorwaarden nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen, wat de duur is van het project en hoe het 

project wordt ingericht. Ook worden doorgaans risico’s benoemd en maatregelen die de risico’s kunnen verkleinen. Met andere 

woorden, een dergelijk document maken dwingt zowel projectleider als opdrachtgever om na te denken over de opzet van het 

project en de randvoorwaarden om tot succesvolle projectresultaten te komen. 
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 Evalueer de drie monitors na het eerste gebruik en bepaal wat er aan verbeterd kan worden ten behoeve van 

de tweede meting.  

 Bepaal met welke frequentie de drie verschillende deelmonitors uitgevoerd moeten worden. Een volgende 

meting maakt het mogelijk om te zien welke progressie gemaakt is. Geef daarbij tevens aan welke relatie de 

deelmonitors hebben met de in 2019 uit te voeren evaluatie van de samenwerking. 

 Bepaal welke van de in deze paragraaf besproken aanbevelingen op welke termijn worden uitgevoerd. Door 

het ontwerpen en een eerste maal uitvoeren (nulmeting) van de monitors is veel materiaal opgehaald 

waarmee inzicht ontstaat in de wijze waarop Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samenwerken, de mate waarin 

de samenwerking effecten realiseert op de 3 K’s en hoe de samenwerking wordt beleefd door betrokkenen. 

De resultaten bieden een rijke basis om intern het gesprek te voeren over de samenwerking én welke 

aanpassingen ingevoerd gaan worden om de samenwerking te verbreden, versnellen en verdiepen.  

 Evalueer zoals reeds gepland in 2019 de samenwerking en herijk vervolgens de bestuurlijke visie uit 2015 

vanuit zowel ambtelijk als bestuurlijk perspectief 
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Bijlagen  

1. Analysekader voor monitoring Intergemeentelijke samenwerking GHO. 

2. Bevindingen nulmeting deelmonitors. 

3. Theorie van batenmanagement (basis voor de effectmonitor). 

4. Programmamanagement versus projectmanagement. 

5. Vragenlijsten van de drie monitors. 
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Bijlage 1. Analysekader voor monitoring Intergemeentelijke 
samenwerking GHO 

Deze bijlage vat de inhoud samen van de bestuurlijke kaders die door de drie gemeenten gezamenlijk zijn 

vastgesteld. Deze bestuurlijke kaders vormen de basis van de samenwerking en daarmee ook de basis voor de 

monitoring van deze samenwerking. De nu volgende figuur bevat het analysekader voor monitoring van de 

samenwerking.  
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Bijlage 2. Bevindingen nulmeting deelmonitors 

Inleiding 

Door het uitvoeren van de nulmeting zijn veel gegevens over de samenwerking beschikbaar gekomen. Deze 

bijlage bevat per deelmonitor een overzicht van de belangrijkste bevindingen.  

1. Bevindingen nulmeting samenwerkingsmonitor 

Algemene bevindingen 

Medewerkers: In totaal hebben 301 medewerkers de samenwerkingsmonitor ingevuld. Dit is ongeveer 60% van de 

499 medewerkers werkzaam bij één van de drie gemeenten.  

 92% hiervan is een vaste medewerker bij één van de drie gemeenten. 29% hiervan komt uit Goirle, 36% uit 

Hilvarenbeek en 35% uit Oisterwijk.  

 110 van de 301 medewerkers werkt 1 tot 5 jaar in zijn huidige functie. 100 van de 301 medewerkers werkt 10 

jaar of meer in zijn huidige functie.  

 119 van de 301 medewerkers werkt als projectlid of als projectleider bij een of meerdere 

samenwerkingsprojecten.  

Organisatieonderdeel: Het grootste gedeelte van de medewerkers die de samenwerkingsmonitor hebben 

ingevuld, werkt in de bedrijfsvoering/ondersteuning (25%) en het kleinste gedeelte van de medewerkers in het 

fysieke domein (6%). Hiertussen zitten het sociaal domein (20%), ruimtelijke ordening (15%), 

(publieks)dienstverlening (14%), veiligheid, vergunningverlening en handhaving (12%), directie of 

bestuursondersteuning (7%).  

Soort functie: Ongeveer 1/3 is werkzaam als medewerker bedrijfsvoering/ondersteuning. Ook 1/3 is werkzaam als 

(beleids)uitvoerend medewerker. De rest van de medewerkers is werkzaam als beleidsadviseur, leidinggevende of 

controller, medewerker klantcontact en projectleider. 

Doelen van de samenwerking 

Bijna alle medewerkers die de monitor hebben ingevuld zijn op de hoogte van het samenwerkingsverband tussen 

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (98%). Hiervan weet 67% ook wat deze bestuurlijke visie is en wat de doelen 

daarvan zijn. Opvallend is dat dit voornamelijk voor het organisatieonderdeel ruimtelijke ordening relatief 

onduidelijk/onbekend is (44%). 

Iets meer dan de helft (53%) heeft het idee dat de belangen van alle drie de gemeenten beter worden behartigd 

dan vóór de samenwerking. Voor de andere helft van de medewerkers voelt dit niet zo of is het onbekend. Indien 

we kijken naar de belangen van alleen de eigen gemeente heeft 40% het idee dat deze beter worden behartigd 

dan vóór de samenwerking. De rest van de medewerkers heeft dit idee niet of is het onbekend.  

De helft van de medewerkers (51%) heeft het idee dat zij door de samenwerking meer 

(samenwerkings)vaardigheden hebben gekregen en iets minder dan de helft van de medewerkers (46%) heeft het 

idee dat zij door de samenwerking een bredere blik op vraagstukken hebben gekregen.  

Over het ‘organistische groeien’ heeft 62% aangegeven een duidelijke ‘stip op de horizon’ te missen. Zeventien 

medewerkers hebben in hun feedback ook expliciet de (missende) ‘stip op de horizon’ benoemd.  

  



58364 – Vertrouwelijk 37 

 

  

Kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid 

Bij dit deelonderwerp zijn er diverse stellingen opgenomen inzake kwaliteitsverhoging, kostenverlaging en 

verlagen van kwetsbaarheid. 

Kwaliteit Voor de helft van de medewerkers is het onbekend of er door samen te werken een verhoging van 

kwaliteit van de dienstverlening wordt gerealiseerd. Een kwart van de medewerkers ervaart wel een verhoging van 

kwaliteit van de dienstverlening door de samenwerking en het resterende kwart van de medewerkers ervaart dit 

niet zo.  

Kosten Voor de kosten geldt dat het voor een groot gedeelte van de medewerkers (58%) onbekend is of de 

samenwerking bijdraagt aan het verlagen van de kosten; 25% denkt dat er helemaal niet wordt bespaard en 17% 

denkt dat er wel kosten worden bespaard met de samenwerking.  

Kwetsbaarheid Indien we kijken naar kwetsbaarheid geven voornamelijk projectleiders aan dat zij merken dat de 

eigen organisatie minder kwetsbaar wordt door samen te werken (86% in totaal). Voor de overige medewerkers is 

dit een stuk lager (45% totaal). 94% van de medewerkers heeft aangegeven in de afgelopen drie jaar nooit te zijn 

vervangen door een collega van een andere gemeente. 37% heeft wel het idee dat dit vaker voorkomt dan voor 

de samenwerking. Voor 34% is dit onbekend.  

Interessant is dat 45% van de medewerkers zijn werk leuker geworden vindt sinds de samenwerking. Dit zijn 

voornamelijk medewerkers die werkzaam zijn in de bedrijfsvoering/ondersteuning, het fysieke domein of 

directie/bestuursondersteuning. Ook vindt 68% van de medewerkers het fijn samenwerken met collega’s uit de 

buurgemeenten. Opvallend hierbij is dat dit voor een groot gedeelte van de medewerkers in de 

(publieks)dienstverlening onbekend is (56% t.o.v. 24% gemiddeld).  

Leiding geven 

Meer dan de helft van de medewerkers (56%) ziet duidelijk dat er door de leidinggevende wordt gestuurd op het 

versterken van de samenwerking op hun vakgebied. Aan de andere kant geeft 75% van de medewerkers ook aan 

dat er (op dit moment) vanuit de leidinggevende niet teveel prioriteit wordt gelegd bij de samenwerking. Het 

reguliere werk van de medewerkers leidt niet onder de samenwerking.  

Een groot gedeelte van de leidinggevenden stimuleert de medewerkers om met samenwerkingsinitiatieven te 

komen. Het tegenovergestelde geldt voor de medewerkers klantcontact, zij ervaren minder stimulering van de 

leidinggevende om met samenwerkingsinitiatieven te komen (63% t.o.v. 28% gemiddeld).  

Voor de helft van de medewerkers is het onbekend of de samenwerking meer tijd kost dan voor de intensieve 

samenwerking. Voor ruim een derde (37%) is het ook onbekend of er manieren van werken zijn geharmoniseerd 

sinds de samenwerking.  

De helft van de medewerkers geeft aan dat het niet makkelijker wordt om elkaar te vervangen omdat (op hun 

vakgebied) de werkprocessen van de drie gemeenten niet zijn gestandaardiseerd. 

Communicatie 

Bij dit deelonderwerp zijn stellingen getoetst die betrekking hebben op de communicatie over ontwikkelingen en 

resultaten van de samenwerking; ook is er gevraagd naar een toelichting bij de gegeven antwoorden.  

Van de medewerkers vindt 47% dat ze voldoende op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen en 

resultaten van de samenwerking. Aan de andere kant ervaart 46% van de medewerkers dat zij niet goed op de 

hoogte worden gehouden van ontwikkelingen en resultaten. Het lijkt er op dat medewerkers die (intensief) 

samenwerken met een van de buurgemeenten de informatie met betrekking tot ontwikkelingen en resultaten iets 

vaker toereikend vinden. Dit verschil is echter minimaal.  
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Een aantal quotes over de communicatie over de samenwerking:  

“De samenwerking van GHO blijft vaag... het hangt zo in de lucht, maar is niet echt concreet.” 

“Meer communicatie geeft een beter beeld wat er nu is bereikt in de samenwerking. Dat kan weer ideeën 

geven voor nieuwe samenwerkingsverbanden.” 

“Ik werk al sinds 1-1-2016 intensief samen met Oisterwijk en Goirle. Dit is prettig en het is een continue 

proces waarbij veel communicatie plaatsvindt.” 

Tot slot 

Afsluitend is de medewerkers gevraagd om complimenten, tips en kansen te delen.  

Een greep uit de complimenten:  

“Collega's zijn goed bereikbaar en bereid te helpen. Mijn team lijkt uitgebreid met collega's. Veel 

vertrouwen in elkaar en de samenwerking. We denken goed mee met elkaar, op de verschillende dossiers.”  

“Op het gebied van P&O is de samenwerking gerealiseerd. Chapeau!” 

“De mogelijkheid die geboden wordt om in iemand anders "keuken" te kijken” 

“Ik vind het bijzonder knap dat de samenwerking in betrekkelijk korte tijd vorm is gegeven en "tussen de 

oren" is gebracht bij de medewerkers. Mijn complimenten daarvoor.” 

“Ik vind samenwerking waardevol en zie hier alleen maar veel kansen in. Waarom ieder voor zich het wiel 

uitvinden, als we ook samen kunnen optrekken.” 

Een selectie van de tips:  

“Zorg dat alle computerprogramma's, processen e.d. gelijk zijn. Ga rouleren e.d. Maar zorg vooral voor een 

stip aan de horizon.” 

“Om winst te halen uit samenwerking is het afstemmen van beleid nodig.”  

“We zullen ons meer aan elkaar moeten gaan aanpassen. Het zijn 3 gemeenten die behoorlijk verschillend 

werken.” 

“Meer sturing op het 'einddoel'.” 

“1. Meer inbedden in een lange termijn aanpak met doelen op de horizon. 2. Bijhouden van een 

resultaatsoverzicht van alle samenwerkingsaspecten.” 

Het afstemmen van beleid/systemen is 39x expliciet door de medewerkers die de enquête hebben ingevuld 

benoemd als tip. ‘De stip aan de horizon’ is 17x expliciet door de respondenten benoemd. Ook hebben 176 van 

de 301 medewerkers bij de stellingen aangegeven ‘de stip aan de horizon’ te missen.  

Een greep uit de kansen die respondenten zien voor verdere samenwerking: 

“Als de gemeentes allemaal dezelfde systemen hanteren zou het nog beter met elkaar aansluiten. Dan is 

vervanging van medewerkers in de toekomst nog beter te doen.” 

“Verdere taakverdeling en specialisering onder (beleids)medewerkers. Laat één beleidsmedewerker iets 

uitwerken en voorbereiden, dan kunnen de anderen het zo overnemen.” 
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“Stimuleer kennisdeling, ook als er geen specifiek project is.“ 

“Onderlinge uitwisseling van collega's zodat we (meer) van elkaar kunnen leren.” 

“Gezamenlijke trainingen en cursussen aanbieden (dan leg je daarna weer veel gemakkelijker contact).”  

 

2. Bevindingen nulmeting voortgangsmonitor 

Overzicht gemonitorde projecten 

De vragenlijst van de voorgangsmonitor is naar 32 projectleiders verstuurd en door 30 projectleiders ingevuld. Dit 

betreft een (belangrijk) deel van de in totaal circa 50 samenwerkingsprojecten en –activiteiten. In de bevindingen 

zijn per vraag steeds zowel absolute als relatieve ‘scores’ benoemd. Indien een vraag niet door alle 30 

projectleiders is beantwoord, wordt een lager aantal respondenten benoemd.  

Van de 30 ingevulde voortgangsmonitors zijn 10 projecten aangemerkt als prioritair project en 19 projecten als 

een ander (niet-prioritair) project. 1 project zien we als een overkoepelend project/programma, namelijk het 

project ‘Samenwerking GHO’. De nu volgende tabel geeft een overzicht van de 30 projecten; de projecten zijn 

gesorteerd naar het domein waarin zij plaatsvinden: bedrijfsvoering, sociaal domein en ruimtelijk domein. De 

prioritaire projecten zijn onderstreept.  

Bedrijfsvoering & organisatie Sociaal domein Ruimtelijk domein 

Communicatie  

 Schrijfwijzer voor 

gezamenlijke formats voor 

college- en 

raadsvoorstellen 

 Monitoring Tool Social 

Media  

 Gezamenlijk intranet GHO 

 

ICT 

 Samenwerking DIV 

 Onderzoeksproject ICT 

migratie Goirle  

 Gegevensmanagement 

 

Financiën  

 Harmonisatie financieel 

administratieve processen  

 

Inkoop 

 Inkoop en aanbesteden  

Control 

 Interne Controle  

 

Juridisch  

 Bezwaar en beroep 

 WOB-verzoeken 

 

Personeel en 

organisatie  

 Samenvoeging 

personeels- en 

salaris administratie 

drie gemeenten en 

verdere 

implementatie E-

HRM 

 Salarisadministratie 

 P&O GHO 

 Procedure werving 

en selectie 

 Tevredenheid 

medewerkers 

(onderzoek) 

 Projectleiderspool 

 Detachering 

 Bedrijfsarts 

 Implementatie 

nieuw Sociaal 

Statuut 

 Individueel 

keuzebudget (IKB) 

 Onderzoek naar 

samenwerking 

uitkeringsadministraties 

 Inkoop voorliggend veld 

binnen GHDO-verband 

 Pilot 

beleidsvoorbereiding 

Participatie  

 Doelgroepenregistratie, 

2017: opzetten casuïstiek 

overleg met UWV en 

teams werk t.b.v. 

doelgroepenregistratie. 

 Training ‘fraude-

alertheid’ In 2017 

gezamenlijke training 

‘fraude-alertheid’ 

gepland (januari 2017) 

 VTH kwaliteitscriteria  

 Omgevingswet  

 Vastgoed (tussentijds 

gestopt) 

 Crisisbeheersing 

(geïmplementeerd)  
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We gaan nu in op de bevindingen ten aanzien van de volgende thema’s uit de vragenlijst van de 

voortgangsmonitor: projectstart, projectfase, projectintensiteit, de afnemer van het project, projectinrichting, 

effecten van de samenwerking volgens projectleiders en ‘evaluerend door projectleiders over de samenwerking’. 

Projectstart 

Kenmerken van de start van projecten (en overige samenwerkingsinitiatieven) zijn de volgende: 

Initiatiefnemer van het project: In 45% van de projecten (13 projecten) was de opdrachtgever degene die ook 

het idee had om het samenwerkingsproject te starten. In 55% van de projecten (16 projecten) was dat iemand 

anders, voornamelijk een medewerker van een van de drie gemeenten. 1 projectleider heeft de vraag niet 

beantwoord. 

Besluit tot de projectstart: Verschillende actoren besloten een project te starten: een medewerker (projectleider), 

een manager of (gezamenlijk) management, de stuurgroep en in enkele gevallen een college of de gezamenlijke 

colleges. Dit blijkt zowel uit antwoorden op vragen in de onderstaande tabel als ook uit toelichtingen die enkele 

projectleiders gaven in aanvulling op het antwoord.  

Besluitnemer tot projectstart # % 

Ik (projectleider) 4 14% 

Het MT van mijn gemeente 1 4% 

De gezamenlijke MT's 2 7% 

Mijn college 1 4% 

Mijn gemeenteraad 0 0% 

De stuurgroep van de samenwerking 6 21% 

Anders, namelijk: 12 43% 

Weet ik niet 2 7% 

Totaal 28 100% 

 

Projectstartdocument: Voor 11 projecten (37%), waarvan 6 prioritaire projecten, geldt dat bij aanvang van het 

project een projectstartdocument opgesteld, bij 15 projecten (50%) is dit niet het geval. Bij 4 projecten (13%) is 

onbekend of dit gebeurd is. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat ook samenwerkingsactiviteiten (dat wil 

zeggen geen project) zijn opgestart. 

Projectfase 

Startdatum: Van de gemonitorde samenwerkingsprojecten zijn 5 projecten (17%) gestart vóór 2016 (dus voor de 

‘start’ van de GHO-samenwerking, na het vaststellen van de bestuurlijke visie), 11 projecten (37%) zijn gestart in 

2016, 10 projecten (33%) in 2017 en 1 (3%) in 2018. Van 3 projecten (10%) is niet bekend wanneer deze zijn 

gestart. De prioritaire projecten zijn (op 1 project na) gestart sinds 2016.  

Lopende versus afgeronde projecten: Van de onderzochte 30 projecten loopt 60% op dit moment (17 

projecten). Ruim een derde van de projecten is afgerond, waarvan één project een prioritair project is. Opvallend 

is dat bij 11 projecten (36%), waaronder 3 prioritaire projecten, (nog) niet bekend is wanneer het project stopt. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de projecten in feite een samenwerkingsinitiatief betreft zonder 

concrete einddatum.  

  



58364 – Vertrouwelijk 41 

 

  

In onderstaande grafiek is het aantal projecten per fase weergegeven. Voor geen enkel project is aangegeven dat 

dat project in de besluitvormingsfase zit, 1 project is tussentijds gestopt.  

 

Vorm (aard) van projecten: In een deel van de projecten (de projecten waarvoor ook de effectmonitor is 

ingevuld) is de vorm c.q. aard van het project inzichtelijk gemaakt.  

 

Mate van intensiteit van de samenwerking  

De onderstaande vragen zoomen steeds verder in op de mate van intensiteit van de samenwerking en de mate 

van harmoniseren van werkwijzen:  

 In 92% van de projecten (22 projecten) wordt overleg gevoerd over hoe de drie gemeenten meer op 

eenzelfde manier kunnen werken.  

 In 96% van de projecten (23 projecten) wordt initiatief genomen om als drie gemeenten meer op eenzelfde 

manier te werken.  

 In 76% van de projecten (19 projecten) wordt aangegeven dat als gevolg van het project de drie gemeenten 

meer op eenzelfde manier werken dan voorafgaand aan het project.  

 In 28% van de projecten (7 projecten) wordt de vraag of de drie gemeenten als gevolg van het project 

volledig op dezelfde manier werken met ‘eens’ of ‘volledig mee eens’ beantwoord. Geen van deze projecten 

betreft een prioritair project. 

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Geïmplementeerd: Het project is afgerond en

gestopt

Implementatie: Nadat is besloten tot de start van het

project, is het project gestart.

Verkenning: We onderzoeken en overwegen het al

dan niet starten van het project

Aantal projecten

0 2 4 6 8

Integratie van mensen en processen, bijvoorbeeld

de volledige integratie van een administratie en…

Gezamenlijke uitvoering, bijvoorbeeld gezamenlijk

handhaven.

Middelen bundelen / samen optrekken,

bijvoorbeeld samen inkopen.

Kennis delen en/of afstemmen, bijvoorbeeld kennis

over de omgevingswet uitwisselen.

Aantal projecten
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Samenvattend overzicht projectfase en mate van intensiteit van de samenwerking 

De nu volgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de projecten, de projectintensiteit en de projectfase. 

Kenmerken     Vorm/ intensiteit en fase     

Domein 
Project-

omschrijving 
Projectsoort  

Netwerk 

variant  
Bundeling  Samen doen  

Integratie van 

mensen en 

processen  

Sociaal domein 

Onderzoek naar 

samenwerking 

uitkeringsadministra

ties 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

Dit project wordt verkend, vorm en intensiteit zijn hierdoor nog niet 

bekend  

Sociaal domein  

Inkoop voorliggend 

veld binnen GHDO-

verband 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

  
Geïmple-

menteerd 
    

Sociaal domein 

Pilot beleids-

voorbereiding 

Participatie 

Een prioritair 

project  
    Verkenning   

Sociaal domein 

Training ‘fraude-

alertheid’ In 2017 

gezamenlijke 

training ‘fraude-

alertheid’ gepland 

(januari 2017) 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    
Geïmple-

menteerd 
  

Sociaal domein 

Doelgroepenregistr

atie, 2017: opzetten 

casuistiekoverleg 

met UWV en teams 

werk tbv doel-

groepenregistratie. 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

  
Geïmple-

menteerd 

Geïmple-

menteerd 
  

      
 

Ruimtelijk 

domein 
Crisisbeheersing 

Een prioritair 

project  
    

Imple-

mentatie 
  

Ruimtelijke 

domein 
Omgevingswet 

Een prioritair 

project  
    

Imple-

mentatie 
  

Ruimtelijke 

domein 

VTH 

kwaliteitscriteria 

Een prioritair 

project  
Implementatie Implementatie     
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Kenmerken     Vorm/ intensiteit en fase     

Domein 
Project-

omschrijving 
Projectsoort  

Netwerk 

variant  
Bundeling  Samen doen  

Integratie van 

mensen en 

processen  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Bedrijfsarts 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    
Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Interne Controle 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    Implementatie   

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Bezwaar en beroep 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

Dit project wordt verkend, vorm en intensiteit zijn hierdoor nog niet 

bekend 

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
WOB-verzoeken 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

 Dit project wordt verkend, vorm en intensiteit zijn hierdoor nog niet 

bekend 

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Implementatie 

nieuw Sociaal 

Statuut 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

 Implementatie         

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

schrijfwijzer voor 

gezamenlijke 

formats voor 

college- en 

raadsvoorstellen 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    Implementatie   

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
IKB 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    
Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Detachering 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    
Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Salarisadministratie  

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

      
Geïmple-

menteerd 

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Samenwerking DIV 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

Verkenning Verkenning     

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Onderzoeksproject 

ICT migratie Goirle 

Een prioritair 

project  
    

Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
P&O GHO 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    Implementatie   

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

procedure werving 

en selectie 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    
Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Tevredenheid 

medewerkers 

(onderzoek) 

      
Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Harmonisatie 

financieel 

administratieve 

processen 

Een prioritair 

project  
    Implementatie   
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Kenmerken     Vorm/ intensiteit en fase     

Domein 
Project-

omschrijving 
Projectsoort  

Netwerk 

variant  
Bundeling  Samen doen  

Integratie van 

mensen en 

processen  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Gezamenlijk intranet 

GHO 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

  Implementatie     

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Samenvoeging 

personeels- 

salarisadminstratie 

drie gemeenten en 

verder 

implementatie E-

HRM 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

      Geïmplementeerd  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Gegevens-

management 

Een prioritair 

project   
    Implementatie   

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Monitoring Tool 

Social Media 

Een ander 

project (niet-

prioritair)  

    
Geïmple-

menteerd 
  

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Samenwerking GHO 

Een 

overkoepelen

d project   

    Implementatie   

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
Vastgoed 

Een prioritair 

project  
  

Tussentijds 

gestopt 
    

Bedrijfsvoering 

en organisatie 

Inkoop en 

aanbesteden 

Een prioritair 

project  
  Implementatie     

Bedrijfsvoering 

en organisatie 
projectleiderspool 

Een prioritair 

project  
  Implementatie     

 

De afnemer van de resultaten van het project 

De klant: In de volgende grafiek is te zien wie volgens projectleiders de klant van het project is. Op deze vraag 

waren meerdere antwoorden mogelijk.  

 

Hier valt op dat met name de interne organisatie (collega’s, college en raad) als klant wordt gezien (samen ruim 

64%) tegenover zo’n 36% externe partijen (inwoners, ondernemers, partners). De verklaring hiervoor is wellicht dat 

24 17 10

12 8 6

3

0 10 20 30 40 50 60

Interne organisatie

Externe partijen

Anders

Aantal projecten

Collega's College Raad Inwoner Ondernemer Partner Anders
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veel van de projecten binnen het domein ‘Bedrijfsvoering en organisatie’ plaatsvinden en niet direct gericht zijn 

op de externe omgeving. In drie projecten is ‘anders, nl.’ geantwoord, waarbij in twee gevallen de drie gemeenten 

worden bedoeld; in één geval wordt genoemd dat de klant zowel intern als extern gericht is. 

Projectinrichting 

Hieronder zijn enkele kenmerken ten aanzien van de inrichting van de projecten opgenomen. Ten aanzien van de 

inrichting van een project bestaan overigens geen richtlijnen.  

Opdrachtgeverschap: Bij 6 van de 27 projecten (21%) zijn de drie gemeenten samen opdrachtgever, in 1 project 

(4%) is dit een gezamenlijk opdrachtgeverschap van twee gemeenten. De verdeling van projecten waarvan één 

gemeente het opdrachtgeverschap verzorgt is als volgt:  

 In 3 gevallen komt de opdrachtgever uit de gemeente Goirle (11%). 

 In 6 gevallen is dit de gemeente Hilvarenbeek (21%). 

 In 9 gevallen is dit de gemeente Oisterwijk (33%).  

Bij 3 projecten (11%) is onbekend wie de opdrachtgeversrol vervult. Van de prioritaire projecten is het 

opdrachtgeverschap op één project na belegd bij een van de drie gemeenten. 

Projectbudget: Voor 5 projecten (17%), waarvan 3 prioritaire projecten, is een projectbudget beschikbaar gesteld; 

voor 24 projecten (83%) is dit niet het geval. Voor één nog te starten project is nog niet bekend of een budget 

beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat ruim 83% van de projecten niet over een projectbudget beschikt. 

Project urenbegroting: Voor 2 projecten (7%) is bij aanvang een urenbegroting voor projectleden gemaakt, in 25 

projecten (93%) is dit niet gebeurd, bij 3 projecten is dit onbekend. Hier valt op dat van alle prioritaire projecten 

slechts één project vooraf een urenbegroting had. 

Voor 4 projecten (13%), waaronder 1 prioritair project, wordt de urenbesteding van projectleden gaandeweg het 

project bijgehouden, voor 22 projecten (74%) niet en bij 4 projecten (13%) is onbekend of dit gebeurt.  
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Projectteam: In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel projectleden per project deelnemen.  

Aantal projectleden per project Aantal projecten % 

1 projectlid 2 7% 

2 projectleden 4 13% 

3 projectleden 2 7% 

4 Projectleden 3 10% 

5 projectleden 3 10% 

Meer dan 5 projectleden 6 20% 

Onbekend  10 33% 

Totaal  30 100% 

 

Effecten van de samenwerking (volgens projectleiders) 

Zowel in de voortgangsmonitor als in de effectmonitor hebben we naar verwachte effecten van de 

samenwerkingsinitiatieven op de 3 K’s gevraagd. Bij de voortgangsmonitor gaat het om 30 projecten; bij de 

effectmonitor is dit –voor een kleiner aantal projecten, namelijk 14- in meer detail onderzocht.  

Aan alle projectleiders die de voortgangsmonitor invulden is gevraagd wat naar eigen idee de effecten zijn van 

het project ten aanzien van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. Een kanttekening vooraf: veel projecten zijn op dit 

moment nog niet afgerond, waardoor het hier vooral gaat over de verwachting ten aanzien van de (beoogde) 

effecten van projecten. 

Kwaliteit  

 In 78% van de projecten (18 van de 23 projecten) wordt door projectleiders aangegeven dat het project leidt 

tot hogere kwaliteit dan voor de samenwerking. Bij de prioritaire projecten betreft dit 66% (6 van de 9 

projecten). 

 In 96% van de projecten (22 van de 23 projecten) wordt kennis over de inhoud gedeeld. Dit geldt ook voor 

het delen van ervaringen over de manier waarop werk wordt aangepakt en het onderlinge leren dat daarbij 

optreedt. Overigens zou dit evengoed als een uiting van verminderde kwetsbaarheid kunnen worden 

beschouwd.  

Kwetsbaarheid  

 Als gevolg van het project geeft 42% van de projectleiders aan dat medewerkers van verschillende 

gemeenten elkaar onderling kunnen vervangen, bijvoorbeeld tijdens vakantie/ziekte. Bij 54% is dit niet het 

geval, in 4% geven projectleiders aan niet te weten of onderlinge vervanging plaatsvindt. Bij de prioritaire 

projecten treedt als gevolg van 3 van de 9 projecten regelmatig vervanging op. 

Kosten  

 44% van de projectleiders (10 van 23 projecten) geeft aan dat het project zorgt voor lagere kosten dan voor 

de samenwerking, tegenover 56% (13 van de 23 projecten) die dit niet zo ervaart. In geval van de prioritaire 

projecten geven 3 projectleiders aan dat het project voor lagere kosten zorgt, tegenover 5 projectleiders die 

dit niet zo zien. 
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Evaluaties projectleiders t.a.v. de samenwerking 

Projectleiders geven tot slot de volgende aandachtspunten en tips mee ter versterking van de samenwerking: 

Categorieën Aandachtspunten en tips 

Sturing van de 

samenwerking  

 Duidelijker opdrachtgeverschap beleggen. 

 Er is nooit echt een projectgroep aangewezen. Het zou goed zijn als medewerkers 

daar ook meer met tijd in gefaciliteerd worden. 

 Het wordt steeds duidelijker hoe de 'samenwerkingsstructuur' (van stuurgroep, en 

overleggen, enzo) in elkaar steekt, dat helpt! Standaard documenten / een 

afgesproken werkwijze helpt ook. Het gaat nu nog wat ad-hoc. 

 Investeren in vertrouwen in elkaars deskundigheid. Als bijvoorbeeld een gezamenlijk 

bericht geschreven moet worden, moet dat afgestemd worden met 3 adviseurs, 3 

secretarissen en 3 burgemeesters. 

Faciliteren van 

projectmatig 

werken 

 Het niet meer als een project zien dat ‘erbij wordt gedaan'. 

 Het zou fijn zijn om een gezamenlijke werkomgeving te hebben, nu wordt er veel op 

en neer gemaild.  

 Hoe betrek je iedereen van drie gemeenten op het juiste moment (vooral als het 

gehele organisaties raakt), en hoe maak je toch snel meters (zonder dat iedereen er 

zijn zegje over moet doen en het blijft hangen in discussies)? 

 Opdrachten inclusief benodigd budget / middelen organiseren. 

Opvolging van 

projecten 

 (Meer) tijd vrij plannen voor de implementatie en uitvoering van projecten. 

3. Bevindingen nulmeting effectmonitor 

Overzicht gemonitorde projecten 

Een selectie van projecten (9 prioritaire projecten en 7 andere projecten/ samenwerkingsinitiatieven) is 

gemonitord qua effect. De vragenlijst is in een uitgebreid interview met de betreffende projectleiders 

doorgesproken. In het vervolg geven we inzicht in de analyse van de resultaten van de prioritaire projecten. De 

overige projecten geven een vergelijkbaar beeld. In de bevindingen zijn per vraag steeds zowel absolute als 

relatieve ‘scores’ benoemd. Indien een vraag niet door alle projectleiders is beantwoord, wordt een lager aantal 

respondenten benoemd.  

Van de hieronder beschreven 9 gemonitorde prioritaire projecten speelt 1 project zich af in het sociaal domein, 3 

projecten in het ruimtelijk domein en 5 projecten in het domein Bedrijfsvoering en organisatie. Bij de overige niet-

prioritaire projecten gaat het om 6 projecten in het domein van de bedrijfsvoering; het zevende project betreft het 

overkoepelende project.  

Domein Project Projectfase  

Prioritaire projecten  

Ruimtelijk domein VTH kwaliteitscriteria Implementatie 
 

Omgevingswet Implementatie  
 

Crisisbeheersing Geïmplementeerd 

Sociaal domein  Pilot beleidsvoorbereiding Participatie Verkenning  

Bedrijfsvoering en organisatie  Onderzoeksproject ICT migratie Goirle Geïmplementeerd 
 

Harmonisatie financieel administratieve 

processen 

Implementatie  

 

Inkoop en aanbesteden Implementatie 
 

Projectleiderspool Implementatie 
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Domein Project Projectfase  
 

Vastgoed Project is tussentijds gestopt. 

Andere niet-prioritaire projecten   

Bedrijfsvoering en organisatie Monitoring Tool Social Media Geïmplementeerd 

 Gezamenlijk intranet GHO Implementatie 

 Schrijfwijzer voor gezamenlijke formats voor 

college- en raadsvoorstellen 

Implementatie 

 Salarisadministratie Geïmplementeerd 

 IKB Geïmplementeerd 

 P&O GHO Implementatie 

Overkoepelend project Samenwerking GHO Implementatie 

 

Voor deze projecten gaan we achtereenvolgens in op: 

 Input. 

 Output (projectdoelen en -resultaten). 

 Outcome. 

 Risico’s en randvoorwaarden. 

Input 

De input in projecten bestaat uit: 

 Incidentele kosten: ambtelijke tijd (ureninzet) en out-of-pocket kosten (bijvoorbeeld voor inhuur). 

 Structurele (meer)kosten.  

Incidentele kosten In 2 van de prioritaire 9 projecten zijn geen incidentele kosten begroot, in 1 project alleen 

interne tijdbesteding, in 6 projecten de kosten voor aanschaf van systemen en voor externe inhuur. In 3 van de 9 

projecten wordt externe expertise ingehuurd.   

In geen van de 9 prioritaire projecten is bij aanvang ureninzet begroot van medewerkers. In 2 projecten is 

tussentijds wel tijd voor interne inzet beschikbaar gesteld, waarvan voor 1 project bekend is dat de betreffende 

kosten door de drie gemeenten samen worden bekostigd.  

Structurele (meer)kosten In 3 van de 9 projecten worden als gevolg van het project (iets) hogere structurele 

kosten voorzien. Het betreft iets duurdere ICT en extra opleidingskosten. In 1 project hebben de drie gemeenten 

samen reeds eerder een functie bekostigd en de formatie onlangs uitgebreid. 

In 3 van de 9 projecten worden geen structurele (meer)kosten voorzien; 2 van de 9 projectleiders geven aan dat 

structurele (meer)kosten afhangen van de intensiteit van de samenwerking: hoe intensiever de mate van 

harmonisatie in de samenwerking, des te groter de verwachting dat meer wordt geïnvesteerd in de samenwerking. 
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Output (projectdoelen en -resultaten) 

De output gaat over de beoogde doelen en resultaten van een project. 

Beoogde output (projectdoelen en -resultaten) 

De (beoogde) projectdoelen en –resultaten van de prioritaire projecten geven een veelzijdig beeld. Voorbeelden 

van inhoudelijke resultaten zijn:  

 één uitgevoerde pilot met gezamenlijk werken; 

 één onderzoek naar gezamenlijke aanbesteding; een maal betreft het een daadwerkelijke gezamenlijk 

aanbesteding; 

 een besluit tot gezamenlijke ICT en bijbehorende processen; 

 1x niet precies duidelijk wat werd beoogd anders dan in de toekomst voldoen aan wetgeving. 

 1x een gezamenlijke pool van medewerkers specifiek op 1 taakgebied, 1x een gezamenlijke pool van 

medewerkers gericht op meerdere taakgebieden. 

Gerealiseerde output 

Twee van de onderzochte projecten zijn op dit moment afgerond.  

Outcome 

De outcome betreft projecteffecten in termen van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. 

Kosten In geen van de 9 prioritaire projecten is kostenbesparing het belangrijkste doel van het project. In 1 

project wordt als resultaat verwacht dat minder inhuurkosten optreden. In een ander (afgerond) project is 

daadwerkelijk een besparing opgetreden. Als gevolg van andere personele inzet in de betreffende samenwerking, 

zijn de kosten lager dan voorheen.  

Ditzelfde beeld komt voort uit de analyse van de effecten van de niet-prioritaire projecten. Er zijn twee niet-

prioritaire projecten die wel een besparing hebben weten te realiseren, van in totaal circa € 28.000.  

Kwaliteit (van dienstverlening) In 7 van de 9 prioritaire projecten wordt verwacht dat kwaliteitseffecten 

optreden als gevolg van het project. Van deze 7 is op dit moment 1 project afgerond en wordt het verwachte 

kwaliteitseffect ervaren. In een ander prioritair project wordt expliciet geen kwaliteitseffect verwacht. Opvallend is 

dat in geval van 4 andere projecten is opgemerkt dat het meten van klanttevredenheid uitgevoerd zou kunnen 

worden, maar dat dit niet gebeurt. 

Wat betreft de niet-prioritaire projecten geldt dat deze allemaal een (beoogde) kwaliteitsverhoging van 

dienstverlening aangeven. 

Kwaliteit (van snelheid en kracht waarmee de gemeenten in kunnen spelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen) Bij 3 van de 9 projecten is niet specifiek benoemd dat deze vorm van kwaliteitseffect naar 

verwachting optreedt. In 1 project wordt expliciet geen effect op dit onderdeel verwacht. In een paar projecten 

wordt meer snelheid verwacht:  

 ‘omdat versnipperd werk nu meer ‘dedicated’ in gezamenlijkheid wordt gedaan’ (1x).  

 ‘omdat meer specialisatie in huis naar verwachting tot snellere inzet van expertise leidt’ (1x). 

Kwetsbaarheid (benodigde kennis voor een taak breder verankerd binnen de organisatie) In 4 van de 9 

prioritaire projecten wordt verwacht dat als gevolg van het project meer mensen over dezelfde kennis beschikken. 

In 3 van de 9 prioritaire projecten wordt een effect op deze vorm van kwetsbaarheid niet verwacht. In 1 project 

wordt een mogelijk effect verwacht (afhankelijk van intensiteit van de samenwerking).  
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Alle niet prioritaire projecten noemen vermindering van kwetsbaarheid als (beoogd) resultaat; het kan dan zowel 

gaan om vergroting van aantal mensen dat voor taak beschikbaar is als breder verankering van de benodigde 

kennis in de organisatie. 

Overige baten en lasten 

Baten: In 5 van de 9 prioritaire projecten wordt door projectleiders aangegeven dat meer werkplezier en meer 

ontwikkelmogelijkheden nu al worden ervaren. In 1 gerealiseerd project ‘smaakt het naar meer’ wat betreft de 

samenwerking. In 1 project wordt verwacht dat gezamenlijk steviger onderhandeld kan worden met marktpartijen. 

Lasten: In 4 projecten zijn ‘overige lasten’ benoemd, te weten: Meer op afstand werken, wennen aan een nieuwe 

manier van werken, verlies van grip en aanpassen aan de andere gemeenten. 

Couleur locale 

In 1 project wordt afgevraagd wat couleur locale precies inhoudt met de verwachting dat dit punt als gevolg van 

deze monitor in de raden aan bod komt. In 1 project is expliciet gemaakt dat ‘de grens’ van couleur locale daar 

ligt waar samenwerken zichtbaar is voor gemeenteraden. In 1 project wordt een onderling verschillende inrichting 

van werkwijzen verwacht. In 1 project is benoemd dat de uitvoering van dienstverlening door de eigen gemeente 

moet gebeuren. 

Risico’s en randvoorwaarden 

Risico’s: In de meeste projecten zijn risico’s benoemd. Opvallend: voor 2 projecten is de acceptatie van een 

medewerker uit een andere gemeente door een bestuurder als risico benoemd. Voor 2 projecten zijn geen risico’s 

benoemd. Bij de helft van de projecten zijn geen beheersmaatregelen benoemd door projectleiders, terwijl er wel 

risico’s zijn. In 2 projecten zijn omstandigheden opgetreden waardoor het realiseren van baten in gevaar kwam. 

Het betreft in 1 project het wegvallen van een wettelijke verplichting (druk) en in een ander project de wisseling 

van opdrachtgever en teamsamenstelling. 

Randvoorwaarden: De belangrijkste randvoorwaarde volgens projectleiders voor het realiseren van de beoogde 

effecten op de 3 K’s is harmonisatie. In nagenoeg alle projecten is harmoniseren op verschillende manieren als 

randvoorwaarde benoemd:  

 Standaardisatie van werkwijzen en processen. 

 Harmonisatie van beleid. 

 Harmonisatie van ICT.  

 Harmonisatie van communicatie. 

Bij 2 van de projecten zijn randvoorwaarden in een projectplan opgenomen, waarvan in 1 geval bekend is dat de 

voorgestelde randvoorwaarden expliciet door colleges besloten zijn. Dit houdt in dat voorafgaand aan het project 

een plan met randvoorwaarden is gemaakt, aan het college is voorgelegd en het college tot de uitvoering van het 

plan besloten heeft inclusief de randvoorwaarden. 
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Bijlage 3. Theorie van batenmanagement (basis voor de 
effectmonitor) 

Inleiding 

Deze bijlage bevat een toelichting op de effectmonitor. Deze monitor brengt de effecten van de verschillende 

samenwerkingsprojecten in kaart op de zogenaamde 3 K’s: kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit. De manier die we 

hanteren om deze effecten in kaart te brengen is via de methodiek van batenmanagement. In deze bijlage geven 

we eerst inzicht in deze methodiek. Vervolgens laten we aan de hand van een voorbeeld zien hoe we via de 

batenmanagementmethode de effecten van de projecten op de 3 K’s in beeld brengen.  

Wat is batenmanagement? 

Bij projectmatig (samen)werken gaat er vaak veel aandacht naar het op tijd en binnen de begroting opleveren van 

vooraf bedachte projectresultaten, zoals de invoering van een gezamenlijk werkproces. Maar al deze inspanning is 

pas succesvol als deze projectresultaten leiden tot de beoogde effecten, zoals betere dienstverlening of lagere 

kosten.  

Batenmanagement is alles wat je doet om ervoor te zorgen dat een investering in een project een maximaal en 

duurzaam positief effect heeft, financieel en/of niet-financieel. Deze effecten (baten/voordelen) zijn uiteindelijk 

prestatieverbeteringen van mensen die samenwerken in organisaties. Het realiseren van deze effecten is waar het 

bij de GHO projecten uiteindelijk om begonnen is. Vandaar dat wij in de effectmonitor met name op zoek gaan 

naar de effecten (baten) die met de verschillende projecten beoogd worden én de mate waarin deze gerealiseerd 

worden.  

Beoogde effecten (baten): verbetering op de 3 K’s 

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk werken sinds 2015 (toen de bestuurlijke visie op de 

samenwerking GHO-gemeenten werd vastgesteld) steeds intensiever samen. De samenwerking groeit organisch 

en is primair bedoeld om elkaars bestuurskracht te versterken door het realiseren van meer kwaliteit, minder 

kwetsbaarheid tegen lagere kosten. De bedoeling is dat elk samenwerkingsinitiatief (project of activiteit) een 

bijdrage levert aan minimaal één van deze 3 K’s. In de bestuurlijke visie zijn deze begrippen als volgt gedefinieerd: 

 Kosten. In het visiedocument staat geen specifieke definitie van ‘kosten’ of beoogde kostenvermindering. Wel 

wordt gesproken over: ‘Kunnen blijven leveren van de benodigde kwaliteit, tegen acceptabele kosten’, ‘kosten 

beheersen’ en ‘daar waar mogelijk de (meer)kosten verminderen’. 

 Kwaliteit. Met kwaliteit wordt gedoeld op (a) ‘de kwaliteit van de dienstverlening’ en (b) op ‘de snelheid en 

kracht waarmee wij als gemeenten in kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen’. 

 Kwetsbaarheid. Tot slot is het einddoel ervoor zorgen dat alle drie de gemeenten minder kwetsbaar zijn. Die 

kwetsbaarheid uit zich vaak in (a) het beperkte aantal mensen dat voor een taak beschikbaar is en (b) soms 

ook in het feit dat de benodigde kennis die voor een taak nodig is, onvoldoende breed is verankerd binnen 

de organisatie(s). 

Een randvoorwaarde voor het realiseren van deze baten is dat deze niet (teveel) ten koste gaan van couleur locale.  

Batenkaart 

Een batenkaart laat zien hoe verschillende baten met elkaar samenhangen en afhankelijk zijn van resultaten van 

projecten en mogelijke (aanvullende) organisatieveranderingen. Zie als voorbeeld de nu volgende figuur. Aan de 

hand van deze figuur -in combinatie met een fictief voorbeeld- lichten we het batenmanagement gedachtegoed 

toe.  
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De begrippen in de figuur hebben de volgende betekenis (van rechts naar links): 

 Strategische doelstelling: datgene wat de opdrachtgever van een veranderinitiatief tracht te bereiken. Bij het 

voorbeeld in de figuur, de gezamenlijke aanschaf van een gezamenlijke applicatie in een fictieve organisatie, 

gaat het om de volgende baten: verlagen van kosten, verhoging van kwaliteit en vermindering van 

kwetsbaarheid.  

 Baten: Een uitkomst (effect) van een verandering die als positief wordt gewaardeerd door een 

belanghebbende (stakeholder). We kunnen hierbij onderscheid maken tussen: 

- Eindbaten (einddoelen). Eindbaten zijn de uiteindelijk gewenste effecten die met de projectresultaten 

gerealiseerd zouden moeten worden. In het voorbeeld in de figuur zijn de gewenste eindbaten van het 

project ‘lagere kosten’, ‘hogere klanttevredenheid’ en ‘collega’s die elkaars taken (kunnen) overnemen’.  

- Tussenbaten (subdoelen). Tussenbaten zijn tussenstappen tussen het projectresultaat aan de ene kant en 

de eindbaten aan de andere kant. Dat betekent dat een projectresultaat –met name van een ingewikkeld 

project- vaak niet direct leidt tot de gewenste eindbaten; er moeten eerst een aantal tussenbaten 

(tussenstappen/ subdoelen) gerealiseerd worden.  

 Organisatorische veranderingen: dit zijn kortgezegd alle veranderingen die noodzakelijk zijn om de gewenste 

(tussen)baten te realiseren.  

 Projectresultaat: het projectresultaat is datgene wat er klaar is aan het einde van het project. Het is datgene 

wat je ‘maakt’. In het voorbeeld is het projectresultaat een ‘gezamenlijke applicatie’ en een 

‘gestandaardiseerd werkproces’.  

We geven nu een inhoudelijke toelichting op het voorbeeld in de figuur: 

 Aan de linkerkant staat het projectresultaat. In het voorbeeld gaat het om een gezamenlijke applicatie voor 

personeels- en salarisadministratie in combinatie met een gestandaardiseerd (uniform) werkproces voor de 

drie gemeenten.  

 Er is een aanvullende organisatieverandering nodig, als tussenstap van het projectresultaat naar de eindbaten 

(einddoelen) in de rechterkant van de figuur. Het betreft het harmoniseren van uitvoeringsbeleid op het 

gebied van de personeels- en salarisadministratie. Je kunt immers samen een nieuwe applicatie aanschaffen, 

maar die levert weinig op als het uitvoeringsbeleid van elke gemeente verschillend is.  
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 Deze aanvullende organisatieverandering leidt vervolgens tot de tussenbate (subdoel) ‘eenduidig en 

eenvoudiger werkproces’. Met deze tussenbate worden niet automatisch de doelstellingen op het gebied van 

de 3 K’s, met de bijbehorende eindbaten, gerealiseerd. Er zitten namelijk een aantal tussenbaten 

(tussenstappen/ subdoelen) tussen. We geven als voorbeeld kosten en kwetsbaarheid:  

- Voor kosten zijn de tussenbaten ‘verhoogde productiviteit’ en ‘minder fouten’. Daardoor is ‘minder 

inhuur’ nodig. En minder inhuur leidt tot lagere kosten. Verhoogde productiviteit en minder fouten leidt 

dus –in dit voorbeeld- niet automatisch tot lagere kosten. Eerst zal er daadwerkelijk sprake moeten zijn 

van vermindering van inhuurkrachten, voordat de kosten verlaagd kunnen worden. 

- Kwetsbaarheid. Door een gestandaardiseerd proces en harmonisatie van uitvoeringsbeleid wordt het 

makkelijker om elkaars taken over te nemen. Hiermee is de kwetsbaarheid echter nog niet automatisch 

verminderd. Een tussenbate (tussenstap/ subdoel) is namelijk nog dat er meer mensen beschikbaar 

moeten zijn voor een taak, die vervolgens daadwerkelijk in de praktijk elkaars taken overnemen.  

Onderdeel van de batenmanagementmethodiek is het zoveel als mogelijk kwantificeren (meten) van de 

(tussen)baten; het gaat dan ook om de niet-financiële (tussenbaten). In de vragenlijst van de effectmonitor 

hebben we daarom ook gevraagd naar –zoveel als mogelijk- kwantificering van de eindbaten van de 3 K’s. In het 

voorbeeld in deze bijlage zou je bijvoorbeeld kunnen meten hoeveel meer mensen beschikbaar komen voor een 

taak en hoeveel collega’s feitelijk elkaars taken overnemen in een bepaalde tijdsperiode. Een ander voorbeeld is 

de eindbate ten aanzien van kwaliteit: ‘hogere klanttevredenheid’. Je zou kunnen meten met hoeveel procent de 

klanttevredenheid –als gevolg van dit specifieke project c.q. projectresultaat- is toegenomen.  

Bij het bespreken van de vragenlijst van de effectmonitor bleek in de regel alleen de eindbate (einddoel) van 

kostenverlaging kwantificeerbaar. Voor de eindbaten kwaliteit en kwetsbaarheid was kwantificering niet mogelijk. 

Hiervoor waren een aantal redenen: in het projectstart document van de verschillende projecten waren geen 

kwantificeerbare doelen opgenomen ten aanzien van kwaliteit en kwetsbaarheid. Daarnaast zitten nog veel 

projecten nog in het implementatiestadium. Tot slot zou kwantificering extra onderzoek vergen, wat niet 

meegenomen was in de verschillende projectplannen; het gaat dan bijvoorbeeld om een 

klanttevredenheidsonderzoek.  

Tot slot laat de figuur zien dat er vaak een tijdsfactor zit tussen oplevering van het projectresultaat en realisatie 

van de eindbaten.  

Batenmanagement is een belangrijk instrument van een programma. De volgende paragraaf gaat nader in op het 

verschil tussen een programma en een project.  
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Bijlage 4. Programmamanagement versus projectmanagement 

In de definitie van Berenschot is programmamanagement het volgende: 

Programmamanagement is een organisatorisch arrangement gericht op het bereiken van complexe 

strategische en beleidsdoelen, door regie te voeren op een reeks samenhangende projecten en 

lijnactiviteiten. Door een geraffineerd samenspel van interventies dat deels in de organisatie zelf, vaak in 

een keten en deels in projecten plaatsvindt, wordt voortgang geboekt en worden doelen bereikt. 

Programmamanagement is een manier van sturen in complexe situaties waarin naast batenmanagement 

ook project- en procesmanagement een belangrijke rol spelen. 

De kunst van het succesvol managen van een programma is om de verschillende benodigde 

managementcompetenties (project-, proces- en batenmanagement) alle drie binnen de 

programmaorganisatie voor handen te hebben, deze op elkaar te laten aansluiten en er voortdurend tussen 

te schakelen als de ontwikkelingen binnen het programma of in de omgeving van het programma daartoe 

aanleiding geven.  

Projectmatig werken en programmatisch werken hebben veel met elkaar te maken en worden in organisaties vaak 

beide gebruikt om beleidsdoelstellingen te realiseren. De implementatie van beide manieren van werken vraagt 

om een helder onderscheid. Dit onderscheid start bij de verschillende doelstellingen van beide manieren van 

werken: 

 De projectleider is gericht op het bereiken van resultaat. Dit resultaat is concreet en meetbaar weergegeven, 

waarbij de veronderstelde bijdrage aan de realisatie van dit doel in termen van Geld, Organisatie, Kennis, 

Informatie, Risico’s en Tijd (GOKIRT) is geformuleerd.  

 De programmamanager is gericht op het dichterbij brengen van een (maatschappelijk en/ of organisatorisch) 

doel. Die verantwoordelijkheid kan gedragen worden doordat een programma bestaat uit een 

samenhangende set van projecten en lijnactiviteiten waarvan de relatie met het programmadoel door een 

doelenboom wordt beschreven. Batenmanagement is het instrument van de programmamanager om te 

sturen op realisatie van doelen (baten/ gewenste effecten) en subdoelen (eindbaten).  

In de nu volgende figuur is dit verschil en ook de samenhang tussen beide manier van werken (projecten en 

programma’s) uiteengezet. 
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Wij zien een aantal vaak voorkomende redenen om een programma te starten. Het gaat dan met name om (a) een 

hoge complexiteit van de opgave, (b) de noodzaak om meerdere projecten in samenhang te realiseren om het 

overkoepelende (strategische) doel of doelen te bereiken, (c) meervoudige belangen en invloed van diverse 

partijen en (d) tijdelijkheid. Hier is in onze visie sprake van bij in ieder geval de volgende twee (prioritaire) 

projecten, namelijk: 

 Coördinatie van de samenwerkingsinitiatieven van GHO. 

 Invoering van de Omgevingswet.  

Vanwege deze redenen schiet (multi)projectmanagement in onze visie tekort bij coördinatie van de 

samenwerkingsinitiatieven van GHO of invoering van de Omgevingswet.  

Door middel van een programma wordt op drie aspecten tegelijk gestuurd:  

1. Op resultaten: de som van het projectmanagement van de afzonderlijke projecten en lijnactiviteiten. 

2. Op processen: sturen in een netwerk zonder doorzettingsmacht. 

3. Op samenhang: batenmanagement op de overkoepelende doelen (de outcome c.q. de gewenste effecten).  

Daarmee is programmamanagement niet zozeer tegengesteld aan project- of procesmanagement, maar een 

manier van sturen in complexe situaties waarvan ook project- en procesmanagement cruciale onderdelen 

uitmaken. De kunst van het succesvol managen van een programma is om de verschillende benodigde 

managementcompetenties (project-, proces- en batenmanagement) alle drie binnen de programmaorganisatie 

voor handen te hebben, deze op elkaar te laten aansluiten en er voortdurend tussen te schakelen als de 

ontwikkelingen binnen het programma of in de omgeving van het programma daartoe aanleiding geven. 
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De nu volgende tabel vergelijkt project-, proces- en programmamanagement met elkaar op een aantal aspecten.  

 

 

Vaak is er sprake van een inherente spanning tussen het programma en de lijnverantwoordelijkheid. Deze is op 

zich functioneel, maar kan ook leiden tot vermindering van effectiviteit en van efficiency van zowel het 

programma als van de lijnorganisatie. Het vraagt aan beide zijden (lijn en programma) de bereidheid om zich te 

verplaatsen in de andere kant. Tevens is het van belang dat de programmaorganisatie de lijn zorgvuldig betrekt 

bij het formuleren van het programma en op verschillende niveaus periodieke afstemming plaatsvindt. 

Batenmanagement: sturen op doelen en subdoelen 

Een programmamanager richt zich dus op het realiseren van doelen c.q. gewenste effecten. Het gewenste effect is 

een beoogd resultaat van de inspanningen die in de verschillende projecten – vallend onder het programma- en 

de lijnorganisatie gerealiseerd moeten gaan worden. Bij de GHO-samenwerking gaat het dan om effecten op de 3 

K’s. Om meer systematisch te sturen op de gewenste effecten, is een belangrijk onderdeel van een programma het 

batenmanagement; in de vorige bijlage gingen wij daar reeds op in. Het gewenste einddoel wordt vertaald in 

subdoelen. De door de projecten en de lijnactiviteiten op te leveren resultaten moeten een bijdragen leveren aan 

het realiseren van de subdoelen, en daarmee aan het einddoel. De nu volgende figuur geeft dit schematisch weer.  
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Bijlage 5a. Vragenlijst Samenwerkingsmonitor  

Algemeen 

1. Voor welke gemeente werk je? Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk? 

2. In welk organisatieonderdeel werk je? Sociaal domein, fysiek domein, ruimtelijke ordening, 

(publieks)dienstverlening, bedrijfsvoering/ondersteuning, directie of bestuursondersteuning, veiligheid, 

vergunningverlening en handhaving.  

3. Wat voor soort functie heb je? Beleidsadviseur, (beleids)uitvoerend medewerker, medewerker 

bedrijfsvoering/ondersteuning, leidinggevende of controller, medewerker klantcontact, projectleider.  

4. Hoe lang werk je al in je huidige functie? 0-1 jaar, 1 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar en 10 of meer jaar.  

5. Ben je een vaste medewerker of word je ingehuurd? Vaste medewerker, inhuur.  

6. Neem je zelf als projectlid of projectleider deel aan een of meerdere van de huidige 

samenwerkingsprojecten? Ja, nee.  

 

Doelen van de samenwerking 

De volgende vragen bevatten stellingen en gaan over de doelen van de samenwerking. De stellingen hebben de 

volgende antwoordmogelijkheden: Volledig oneens, oneens, eens, volledig eens en onbekend.  

1. Ik weet dat er een samenwerkingsverband is tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

2. Ik weet wat de bestuurlijke visie is en wat de doelen zijn die ten grondslag liggen aan de samenwerking 

tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

3. Door samen te werken heb ik de indruk dat de belangen van alle drie de gemeenten beter worden 

behartigd dan vóór de samenwerking. 

4. Door samen te werken heb ik de indruk dat de belangen van onze eigen gemeente beter worden behartigd 

dan vóór de samenwerking. 

5. Door de samenwerking heb ik meer vaardigheden gekregen om met collega’s binnen en buiten mijn eigen 

organisatie samen te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het leren van hoe een collega uit een andere 

gemeente zijn of haar werk aanpakt.  

6. Als gevolg van de samenwerking heb ik een bredere blik op vraagstukken gekregen: door collega’s uit de 

buurgemeenten word ik geïnspireerd om vanuit nieuwe invalshoeken naar een vraagstuk te kijken.  

7. In de bestuurlijke visie is gekozen voor ‘organisch groeien’ van de samenwerking. Ik zou het fijner vinden 

als er een duidelijke ‘stip op de horizon’ voor de samenwerking zou zijn.  

 

Kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid 

De volgende vragen bevatten stellingen en gaan over kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid van de samenwerking. 

De stellingen hebben de volgende antwoordmogelijkheden: Volledig oneens, oneens, eens, volledig eens en 

onbekend.  

1. Door samen te werken is de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers van de 

gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk verhoogd. 

2. Door samen te werken merk ik dat onze eigen organisatie minder kwetsbaar wordt. Bijvoorbeeld omdat 

medewerkers elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. 

3. Vervanging door een collega van een van de andere gemeenten komt vaker voor dan vóórdat we gingen 

samenwerken.  
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4. Het is in de afgelopen drie jaar voorgekomen dat ik ben vervangen door een collega van een andere 

gemeente toen ik afwezig was. Nooit, 1-3 keer, meer dan 4 keer. 

5. Voor zover ik kan overzien heeft de samenwerking ervoor gezorgd dat we kosten besparen.  

6. Ik vind mijn werk leuker geworden sinds we meer samenwerken. Bijvoorbeeld omdat ik meer kennis kan 

delen met mij collega’s van andere gemeenten of omdat ik meer contacten heb met collega’s van andere 

gemeenten. 

7. Het is fijn samenwerken met de collega’s uit de buurgemeenten.  

 

Leiding geven 

De volgende vragen bevatten stellingen en gaan over de manier waarop er leiding wordt gegeven aan de 

samenwerking. De stellingen hebben de volgende antwoordmogelijkheden: Volledig oneens, oneens, eens, 

volledig eens en onbekend.  

1. Ik zie duidelijk dat mijn leidinggevende stuurt op het versterken van de samenwerking tussen mij en 

collega’s van andere gemeenten. 

2. Mijn leidinggevende geeft zoveel prioriteit aan de samenwerking dat het moeilijk is het reguliere werk van 

mijzelf of van ons team gedaan te krijgen. 

3. Mijn leidinggevende stimuleert mij om zelf met samenwerkingsinitiatieven te komen. 

4. De samenwerking kost meer tijd (voor wat betreft coördinatie en aansturing) dan toen we nog niet op 

meer intensieve manier (sinds 2015) samenwerkten. 

 

Producten en processen 

1. Ik merk dat we sinds 2015 als gevolg van de samenwerking meer klantproducten- en diensten en ook 

interne manieren van werken hebben geharmoniseerd. Ofwel, we voeren onze werkprocessen steeds meer 

op dezelfde manier uit.  

2. Het wordt makkelijker om elkaar te vervangen omdat op mijn werkgebied werkprocessen zijn 

gestandaardiseerd. 

3. Ik ervaar dat werkprocessen complexer zijn geworden als gevolg van de samenwerking. 

 

Communicatie 

1. Ik word voldoende op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en resultaten van de samenwerking. 

2. Ik heb behoefte aan meer communicatie over de ontwikkeling en resultaten van de samenwerking. Bij deze 

vraag is ook gevraagd om een toelichting.  

Tot slot 

1. Ik heb de volgende complimenten voor de samenwerkende gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

2. Ik heb de volgende tips voor de samenwerkende gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 

3. Ik zie de volgende kansen voor verdere samenwerking (op mijn vakgebied of anders dan mijn vakgebied).  
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Bijlage 5b. Vragenlijst voortgangsmonitor 

Contactgegevens 

1. Naam 

2. Mailadres 

 

Projectkenmerken 

3. Naam projectleider project. Naam  

4. Omschrijving project. Korte omschrijving 

5. Soort project. Prioritair of niet prioritair,  

6. Startdatum project. datum invullen + weet ik niet 

7. (Voorziene) einddatum project. datum invullen + weet ik niet 

8. Opdrachtgever project. naam en functie/gremium + naam gemeente 

9. Voorafgaand aan de start van het project is een projectstartdocument opgesteld. Ja/nee + zo ja, we 

ontvangen het document graag document op p.vanunnik@berenschot.nl  

10. Voor ons project is een projectbudget beschikbaar gesteld. Ja/nee + weet ik niet 

11. Het projectbudget is afkomstig van 1,2 of 3 gemeenten. Noem namen gemeenten + weet ik niet 

12. Wie is de ‘klant’ van het project? Ofwel, voor wie doen we het project? Dropdown : collega, college, raad, 

inwoner, ondernemer, partner, anders, nl…) 

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een eventuele toelichting te geven op uw antwoorden 

 

 

Besluitvorming rond het project 

13. Wie kwam op het idee om dit project te starten? Opdrachtgever of iemand anders. Naam + functie/gremium 

+ gemeente  

14. Wie heeft besloten tot de start van het project? Dropdown menu: ik (projectleider), het MT van mijn gemeente, 

de gezamenlijke MT’s, mijn college, mijn gemeenteraad, de stuurgroep van de samenwerking, anders, nl: …+ 

weet ik niet  

15. Wie heeft besloten tot het stoppen van het project (indien het een gestopt project betreft)? Dropdown menu: 

Niet van toepassing, want het project loopt nog, ik (projectleider), het MT van mijn gemeente, de gezamenlijke 

MT’s, mijn college, mijn gemeenteraad, de stuurgroep van de samenwerking, anders, nl: …+ weet ik niet  

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een eventuele toelichting te geven op uw antwoorden 

 

 

mailto:p.vanunnik@berenschot.nl
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Inzet projectgroep leden 

1. Leden projectgroep per projectlied: naam + functie + gemeente  

2. Is de ureninzet van projectgroep leden in het project begroot bij aanvang van het project? ja / nee + 

weet ik niet  

3. Wordt de urenbesteding van projectgroep leden gedurende het project bijgehouden? ja / nee + weet ik 

niet 

4. Wat kenmerkt voor u de inzet binnen het project? Kruis aan wat voor u van toepassing is. Geef per thema 

een cijfer van 1 t/m 4: (1) volledig niet mee eens, (2) niet mee eens, (3) mee eens tot (4) volledig mee 

eens)  

1. Het project werkt erg tijdbesparend 

2. Het project werkt erg efficiënt 

3. Het project leid tot hogere kwaliteit dan voor de samenwerking  

4. Het project zorgt voor lagere kosten dan voor de samenwerking  

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een eventuele toelichting te geven op uw antwoorden 

 

 

Fase van het project  

16. Het project bevindt zich op dit moment in de volgende fase: 

- Verkenning: We onderzoeken en overwegen het al dan niet starten van het project. 

- Besluitvorming: Er is besloten tot de start van het project 

- Implementatie: Nadat is besloten tot de start van het project, is het project gestart. 

- Gestopt. Het project is gedurende de implementatiefase tussentijds gestopt 

- Geïmplementeerd: Het project is afgerond en gestopt. 

o Vervolgvraag indien dit antwoord wordt gegeven: Is het afronden van het project gevierd? Bijvoorbeeld 

een gezamenlijk feestelijk moment? Hierna kunt u kort aangeven of en zo ja hoe de afronding is 

gevierd: … 

17. Ik verwacht op (datum invullen) naar de volgende fase te gaan met het project. 

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een eventuele toelichting te geven op uw antwoorden 

 

 

De vorm van de samenwerking op dit moment 

De volgende vragen gaan over de vorm van de samenwerking in het project. We onderscheiden in deze monitor 

vier vormen van samenwerken, namelijk: 1. Kennis delen en/of afstemmen (bijvoorbeeld kennis over de 

omgevingswet uitwisselen), 2. Middelen bundelen / samen optrekken (bijvoorbeeld samen inkopen) 3. 

Gezamenlijke uitvoering (bijvoorbeeld gezamenlijke handhaving) 4. Integratie van mensen en processen 

(bijvoorbeeld de volledige integratie van P&O functies) 
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Geef steeds een antwoord cijfer 1 (volledig mee oneens) tot en met 4 (volledig mee eens) of ‘weet ik niet’ 

18. In ons project delen we kennis over de inhoud van het project  

19. In ons project delen we ervaringen over de manier waarop we ons werk aanpakken (en leren daarover van 

elkaar) 

20. In ons project voeren we overleg over hoe de drie gemeenten meer op eenzelfde manier kunnen werken  

21. In ons project nemen we initiatief om als drie gemeenten meer op eenzelfde manier te werken  

22. Ons project zorgt er regelmatig voor dat medewerkers van verschillende gemeenten elkaar onderling 

vervangen (denk bijvoorbeeld aan vervanging bij vakantie/ziekte of het adviseren van elkaars wethouder) 

23. Als gevolg van het project werken de drie gemeenten meer op eenzelfde manier dan voorafgaand aan het 

project 

24. Als gevolg van het project werken de drie gemeenten volledig op dezelfde manier 

25. De mensen, budgetten, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als gevolg van het project 

volledig bij een van de drie gemeenten (of in een aparte organisatie) ondergebracht  

 

Tot slot 

26. Hieronder heb je de mogelijkheid om aan te geven waarmee de organisatie jou / de projectgroep meer of op 

een andere wijze kan faciliteren met projectmatig werken:  

27. Dit waren alle vragen. Dank voor het beantwoorden. Hieronder heb je de mogelijkheid om een eventuele 

opmerking te maken die je eerder niet kwijt kon of een opmerking over de vragenlijst zelf.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5c. Vragenlijst effectmonitor 

Separate bijlage. 
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 

te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 

 

Berenschot Groep B.V. 

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 

/berenschot 
 


