
Titeldia

Gebruik deze dia (of één van de 
andere kleuren) als titeldia voor de 
presentatie.
Klik op het tekstvak om een titel te 
maken. Onderaan de dia kun je 
eventueel een voettekst en datum 
plaatsen. Zie je deze invulvelden 
niet, klik dan in het lint op het 
tabblad Invoegen en vervolgens op 
Koptekst en voettekst. 

Zet in het dialoogvenster een 
vinkje bij Datum en tijd en bij 
Voettekst, klik op Toepassen en vul 
de velden in. Je kunt er ook voor 
kiezen om al in het dialoogvenster 
de informatie in te vullen. Klik 
vervolgens op Toepassen.

Partners in verbetering

De gemeentesecretaris en regionale 
samenwerking
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Tekst

Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen. 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen.

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken. 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan.

• Welke gemeente?
• Hoe lang al gemeentescretaris?
• Hoe veel uur in de week bezig in/met de regio?

Kennismaking
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Paar cijfers….

Intro

Nederland telt bijna 1200 regionale samenwerkingsverbanden (formele - verbonden partijen - en informele) . 

Gemeenten zijn betrokken bij 96 procent van die samenwerkingsverbanden. Ter vergelijking: provincies bij 18 
procenten, waterschappen bij 7 procent. 

Een gemeente heeft gemiddeld 27 samenwerkingsverbanden.

De top 5 beleidsterreinen die samen opgepakt worden zijn 

- het fysiek domein (18 procent van de samenwerkingen)
- sociaal domein (17 procent)
- economie en veiligheid & gezondheid (beide 9 procent)
- en ondersteunende processen (7 procent).
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Opdracht en ruimte gemeentesecretaris 
regionale samenwerking

Jouw opdracht, ruimte, ambitie en verwachtingen
● Is jouw opdracht als gemeentesecretaris expliciet en helder als het gaat om 

regionale samenwerking ?
● Hoe veel ruimte (van college en organisatie) krijg/voel je om rol te spelen in de 

regio (en past dat voor jou) ?
● Waar ligt het zwaartepunt in jouw gemeente (en voor jouwzelf) in de regio ?
● Wat is de ambitie van jouw gemeente in en met de regio (en van jouwzelf)?
● Hoe belangrijk is regionale samenwerking voor jouw gemeente (en voor 

jouwzelf)?

Jouw rolinvulling - dillema/keuze 
1. aansturen proces vs. aansturen inhoud
2. binnen vs. buiten ‘spelen’
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Invullen strategische rollen van de gemeentesecretaris 
bij regionale samenwerking….

inhoud

proces

outside-in inside-out

de verkenner

de verbinder

de verkondiger

de verzorger

bron: NSOB, Van Twist, van der Steen
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OUTSIDE-IN + INHOUD
★ scannen van de horizon en omgeving
★ toekomstverkenningen, SWOT-analyse
★ scenarios onderzoek / kennis / experts / 

data
★ grensontkennend kijken
★ over bestuursperioden en cycli heen
★ strategische LT-agenda regionale 

samenwerking
★ type: strateeg - visionair

 

Rol van verkenner 
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OUTSIDE-IN + PROCES
★ creëren netwerken tussen de organisatie en 

buitenwereld - de regio, het bedrijfsleven
★ gericht op stakeholders
★ organiseren processen waarmee kennis, 

kunde en ervaringen vanuit de buitenwereld 
voor de organisatie productief gemaakt 
kunnen worden

★ tafels, symposia etc.
★ type: netwerker, koffiedrinken

 

Rol van verbinder
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INSIDE-OUT + INHOUD
★ sterke politieke oriëntatie, coalitieakkoord etc.
★ bewaken en uitdragen  strategische 

doelstellingen en belangen van de organisatie 
★ verkopen, (city)marketing: verhaal, propositie, 

bidbook, ‘laten landen’ 
★ ‘lobby’ op inhoudelijke boodschappen die intern 

zijn ontwikkeld
★ timing en setting van lawaai maken
★ type: lobby-ist, onderhandelaar

Rol van verkondiger
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INSIDE-OUT  + PROCES
★ creëren intern draagvlak voor regionale 

samenwerking
★ verbeteren de interne processen
★ going concern
★ planning en control cyclus
★ procedures (grip op) verbonden partijen
★ governance
★ type: manager, controller

Rol van verzorger
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Balanceren (en-en) tussen rollen van de 
gemeentesecretaris bij regionale samenwerking….

inhoud

proces

outside-in inside-out

de verkenner

de verbinder

de verkondiger

de verzorger
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Rolinvulling en (dis)functionaliteit

★ Ga je zelf voorop?
★ Functioneren driehoek met 

burgemeester en griffier ?
★ Rol wethouders / raadsleden in 

regionale AB’s en zienwijzen’circus’? 
★ Overlaten aan directeur ?
★ Welke opdracht geef je mee ?
★ Waar beleg en hoe organiseer je het : 

staf - lijn, programma - keten ?
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Vraag voor tijdens de boterham…..

Van welke rol van de gemeentesecretaris in de regio komt in de komende 
bestuursperiode 2022-2026 volgens jou meer verwacht ?
- verkenner (visionair-strateeg)
- verbinder (netwerker-bouwer)
- verkondiger (lobbyist-beinvloeder)
- verzorger (controller-governance)


