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PROGRAMMA
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► Inleiding: 
► geloofwaardigheid als voorwaarde voor succesvolle regionale samenwerking
► Zoeken naar een weg tussen drijfveren en obstakels voor samenwerking in de 

schaduw van het huis van Thorbecke
► Het regiospel: 3 ronden

► 1e: inlezen
► 2e : spelen van de sleutelmomenten en reflectie erop
► 3e : lessen sleutelmomenten in regionale samenwerking en strategieën voor het 

behouden van geloofwaardigheid



WAT MAAKT REGIONALE SAMENWERKING NUTTIG, 
NOODZAKELIJK EN ACCEPTABEL? 
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► Drijfveren (kans/ noodzaak)
► Besparingen
► Lobby
► Schaalvoordelen
► Wederzijdse afhankelijkheid
► Betere oplossingen

Regionale innovatie: een echt 
regionale, eigenstandige visie 
en aanpak

GELOOF IN…



MAAR ER ZIJN OOK OBSTAKELS….
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► Barrières (zowel intern als extern)
► Schaarste en belangenconflicten
► Culturele/ identiteitsverschillen
► Slecht procesontwerp
► Conflict over feiten en cijfers
► Te veel hiërarchie en te weinig ruimte voor opbouwen verhaal
► Politiek opportunisme



REGIONALE SAMENWERKING VERGT

Titel presentatie 5

► het vinden van een weg tussen drijfveren en obstakels
► zodat de samenwerking geloofwaardig blijft en wordt. 
► een geloof vooraf dat het mogelijk zal zijn door samenwerkig meerwaarde te 

creeëren.
► Immers: als het geloof in de samenwerking wegvalt, verdwijnt de 

samenwerking en komt geen regionale aanpak (innovatie) tot stand. 
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► Regio’s zijn geen bestuurslaag in 
‘huis van Thorbecke’ 

Rijk

Provincies

Gemeenten

REGIONALE SAMENWERKING IN DE 
SCHADUW VAN HET HUIS VAN THORBECKE



…IN DE SCHADUW VAN HET HUIS
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► Als het niet werkt, nemen formele ‘kamers’ het over.
► Van onderop:

► formele status en procedures van besluitvorming maakt regio nog niet legitiem 
voor deelnemers: als partijen zich  niet gehoord voelen, valt het regionale proces 
stil.

► Inhoudelijk ‘goede besluiten’ vanuit regionaal perspectief hoeven niet gedragen te 
worden door gemeenten: terugvallen op gemeentelijke optelsom kan (bijna) altijd.  

► Van bovenaf:
► De provincie of het Rijk nemen het over. 
► Daardoor kan de regio geen geloofwaardig verhaal opbouwen en verzwakt de 

legitimiteit van de regio als orgaan op een bepaald beleidsterrein. 



LEGITIMERING VAN DE ROL VAN DE 
REGIO
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Niet alleen: 
► Rechtmatigheid – procedures, mag het? Verlengd lokaal bestuur
► Rechtvaardigheid – rekening houden met ieders belangen
► Instemming in procedures, structuren en uitkomsten door de 

deelnemende overheden, andere overheden en burgers.
Maar ook: 
► Levert de samenwerking meerwaarde op/ geloof je dat dat zal 

gebeuren? 
En dat altijd: 
► in de schaduw van de formele macht van de kamers in het huis van 

Thorbecke



ZONDER EEN GELOOF IN MEERWAARDE VAN 
REGIONALE SAMENWERKING KAN REGIONALE 
SAMENWERKING NIET BESTAAN EN GEEN 
LEGITIMITEIT OPBOUWEN
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Geloof in meerwaarde regionale samenwerking in meerdere of mindere 
mate nodig bij: 
► Rijk, provincie, gemeenten, maatschappij
► Ambtelijk en bestuurlijk

► Intern voor de deelnemers in de samenwerking 
► Extern naar partijen die geconfronteerd worden met de resultaten van de 

samenwerking/ ze formeel moeten legitimeren.



MEERWAARDE BEREIKEN VERGT HET VINDEN VAN 
EEN WEG TUSSEN DE DRIJFVEREN EN OBSTAKELS…
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► Drijfveren (kans/ noodzaak)
► Besparingen
► Schaalvoordelen/ netwerkvoordelen
► Gezamenlijke lobby
► Wederzijdse afhankelijkheid
► Betere oplossingen

Regionale innovatie / optelsom 
deelbelangen/ hiërarchie neemt het over

► Barrières (zowel intern als extern)
► Schaarste en belangenconflicten
► Culturele/ identiteitsverschillen
► Slecht procesontwerp
► Conflict over feiten en cijfers
► Te veel hiërarchie en te weinig ruimte 

voor opbouwen verhaal
► Politiek opportunisme



DE REGIO is een INSTRUMENT om de SAMENWERKING TUSSEN 
KAMERS te verbeteren zodat meerwaarde bereikt kan worden t.o.v. 
partijen die individueel handelen of een besluit van een hogere 
bestuurslaag.
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Regio



OP SLEUTELMOMENTEN ZETTEN BARRIÈRES DE 
REGIONALE SAMENWERKING ONDER DRUK
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Hoe ga je daar als regionaal samenwerkingsverband mee om zodat de 
regio geloofwaardig blijft?

► Katalyseren
• Het regionale doel centraal stellen: een reflectief gesprek organiseren over het 

waarom van de samenwerking op een bepaald terrein. 
► Mediëren

• Onderhandelingen begeleiden door belangen en randvoorwaarden op een rij te zetten 
en te zoeken naar manieren om deze zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. 

► Faciliteren
• Van een proces dat moet leiden tot overeenstemming over de feiten (joint fact 

finding), bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de woningvraag, stikstof, congestie 
etc. 



HET REGIOSPEL
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► Regionale samenwerking op het gebied van woningbouw in tijden van 
schaarste (economische crisis)

► Hoe dien je lokale belangen én maak je werk van regionale innovatie?
► Hoe ga je om met barrières die de samenwerking onder druk zetten?
► Hoe vergroot je de kansen op succes?



RONDE 1: INTRODUCTIE IN DE REGIO
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Lees de tekst over de regio.

Zet de geschiedenis van de regio op een rij in de tijdsbalk a.d.h.v. de tekst

10 minuten



RONDE 2: SLEUTELMOMENTEN SPELEN
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Stap 1: sleutelmomenten spelen en bespreken:
► Open de enveloppe met een sleutelmoment en leg neer zodat iedereen dit 

kan lezen.
► Deel de rollen uit. 
► Ga in gesprek: 

► Hoe ga je om met dit sleutelmoment (vanuit de rol die je hebt gekregen)?
► Welke opties zijn er?

► Neem ongeveer 10 minuten per sleutelmoment en ga dan verder met 
volgende moment. 

► Deel steeds opnieuw rollen uit. Spelers kunnen wisselen van rol. 



RONDE 2: REFLECTIE OP 
SLEUTELMOMENTEN
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Stappen 2 en 3: Schets op basis van de gespeelde en besproken 
sleutelmomenten
► Nachtmerrie van wantrouwen in en ongeloofwaardigheid van de regio
► Droom van vertrouwen in en geloofwaardigheid van de regio

► 10 minuten



RONDE 3: STRATEGIEËN

17

Bespreek met elkaar:
► Bepaal de kans op droom van vertrouwen
► Hoe vergroot je de kansen op succes?

► Denk hierbij ook aan de rol van de regio: katalysator/ mediator/ facilitator/ joint fact 
finding

► Hoe dien je lokale belangen én maak je werk van regionale innovatie?
► 10 minuten



AFSLUITING: 
HANDELINGSPERSPECTIEVEN
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► Lukte het om er in te komen?
► Erg ver van huidige situatie of parallellen?
► Rollen herkend/ toegepast?

► Katalysator: regionale belang, drivers, centraal (risico: te sturend, hiërarchie)
► Mediator: lokale belangen zo goed mogelijk aan elkaar verbinden en aan 

externe randvoorwaarden
► Facilitator: van kennisontwikkeling, joint fact finding



OM TE OVERDENKEN….
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► Vertaalslag inzichten naar je eigen werk in de context van nu:
► Wat is de grootste externe barrière in de regionale samenwerking op het 

onderwerp waar je zelf aan werkt? Wat de grootste interne barrière?
► Op dit onderwerp, wat is de aard van het regionale beleid? Optelsom van 

deelbelangen of innovatie: een echte regionale, eigenstandige visie?
► In hoeverre wordt dit regionale beleid geloofwaardig gevonden intern en 

extern?
► Welke rol neemt de regio in (katalysator, mediator, facilitator van joint fact 

finding)? 
• Kan dat ook anders t.b.v. meer geloofwaardigheid? 



M.Levelt@hva.nl
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