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Gemeenten Holland Rijnland discussiëren over grip op samenwerking 

 
‘Good Governance moet hoog op samenwerkingsagenda staan’ 
 
De samenwerking van gemeenten binnen Holland-Rijnland wordt gekenmerkt door goede wil, 
maar meer grip op risico’s van die samenwerking kan voor een verbeterslag zorgen. Op 
gebieden als vertrouwen, afbakening van verantwoordelijkheden en transparantie over 
verwachtingen en doelstellingen zijn veel verbeteringen mogelijk. Good governance moet 
daarom veel hoger op de agenda staan. 
Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van een discussiebijeenkomst tussen een aantal 
gemeenten binnen samenwerkingsverband Holland Rijnland, georganiseerd door PRIMO Nederland 
(Public Risk Management Organisation). Binnen Holland Rijnland werken 15 gemeenten met in totaal 
ruim 260.000 inwoners samen op gebieden zoals ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, wonen, 
economie, de sociale agenda en bestuur. 
Veel gemeenten en andere overheden blijken dezelfde zorgen te hebben over risico’s die ze lopen 
door samenwerking, vertelde Jack Kruf, president PRIMO Europe, tijdens de discussie op het 
gemeentehuis in Oegstgeest. “Uit bijeenkomsten die we houden, blijkt echter dat overheden vaak niet 
van elkaar weten dat ze deze zorgen delen. Door hun ervaringen met elkaar te delen, kan men samen 
tot good governance komen. 
 
Good governance 
Voor directeur Eric Frank van PRIMO Nederland, impliceert good governance structureel aandacht 
voor risicomanagement, dus voor kansen en bedreigingen. Bij gemeenten is die aandacht keihard 
nodig. Zij hebben het meest pluriforme risicomodel van alle organisaties in Nederland. Geen enkele 
andere organisatie heeft zo’n breed portfolio aan producten en diensten. De reden is dat men de 
meeste producten en diensten - zoals paspoorten verlengen of huisvuil ophalen - verplicht moet 
bieden.  
Het merendeel van die risico’s wordt goed beheerd. Maar vooral afdelingsoverstijgende praktische en 
strategische risico’s raken vaak tussen wal en schip, blijkt uit ervaring van het Nederlands 
Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), waarvan directeur Robert ’t Hart tijdens de bijeenkomst 
een van de inleiders was. 
 
Samenwerking onontkoombaar 
Samenwerking op steeds meer vlakken is echter onontkoombaar. Binnen veiligheidsregio’s wordt dit 
verplicht, maar ook zelf verkozen samenwerking bloeit op. Gemeenten kunnen niet meer alles zelf en 
slaan de handen ineen via bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen, van vuilnis ophalen tot een 
gezamenlijke ICT-infrastructuur.  
Voorbeelden van samenwerking uit kosten- en efficiencyoogpunt zijn de Ondernemingsdienst - waar 
de provincie Zuid-Holland met een aantal gemeenten in samenwerkt - Veiligheidsregio Holland-
Midden en de samenwerking op ambtelijk gebied tussen de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. 
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Hoe meer partijen er bij samenwerking betrokken zijn, hoe moeilijker het wordt om nog voldoende grip 
op deze samenwerking en dus de risico’s van samenwerking te houden. Wordt er nog goed de hand 
gehouden aan afspraken, zijn de ambities van de samenwerkende partijen wel gelijk? 
 
Ambities en doelstellingen 
Hoewel samenwerking veel voordelen kan opleveren op gebieden zoals kostenbesparing en 
efficiency, is de kans op het maken van fouten groot, zagen de deelnemers aan de discussie. 
Oorzaken: er wordt te weinig gecommuniceerd over verwachtingen en doelstellingen. Er is te vaak 
onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Bovendien staat lang niet altijd de belangrijkste 
doelgroep centraal: de burger. 
“Bij samenwerkingsverbanden zijn er vaak dubbele agenda’s, al dan niet verborgen,” aldus een van 
de deelnemers aan de discussie. “Men durft niet te zeggen dat iets niet goed kan gaan, terwijl je dat 
vooraf moet incalculeren. Nu wordt vaak achteraf afgerekend wanneer iets fout gaat. Vaak is dat 
eerder een kwestie van te laat communiceren dan van niet communiceren.” 
Een andere deelnemer miste de duidelijke, overstijgende visie op nut en noodzaak van alle kriskras 
samenwerkingsverbanden - tussen gemeenten, tussen gemeenten en provincies, binnen 
veiligheidsregio’s. “Veel lijkt gericht op eigen, soms tegenstrijdige doelen. Soms is er sprake van 
regelrechte tegengestelde belangen.” 
 
Communicatie, vertrouwen, afbakening 
Tijdens de discussie bleek dat men ook binnen Holland Rijnland een manier zoekt om de 
samenwerking - en zo ook de visie achter het samenwerkingsplatform - te optimaliseren. Veel 
genoemd werden goede communicatie, vertrouwen en duidelijke afbakening van taken en 
verantwoordelijkheden.  
Robert ’t Hart: “Naarmate meer partijen betrokken zijn bij een project of dienst, neemt het risico op 
miscommunicatie toe. Communiceren over risico’s is een must, zowel binnen de samenwerking als 
naar buiten toe.  Dit moet veel meer een kracht worden van organisaties: durven naar buiten brengen 
waar zaken mis gingen of kunnen gaan, je kwetsbaar opstellen en duidelijk maken waarom bepaalde 
zaken niet zo makkelijk zijn als ze lijken. Uitleggen ook aan burgers waar er onzekerheden zitten in de 
dienstverlening en bij projecten.” 
 
Vertrouwen of dialoog 
Vertrouwen is even belangrijk, zo niet belangrijker dan dialoog, meende een van de wethouders bij de 
discussie. “Is er vertrouwen tussen samenwerkende partijen, dan kunnen er eerder harde woorden 
gesproken worden zonder dat dit de samenwerking onder druk zet. Wij werken met vier gemeenten 
aan een project. Van te voren hebben we benoemd wat er allemaal fout kan gaan en dát er zaken fout 
zullen gaan, dat er lijken uit de kast vallen. Door dit van te voren te benoemen, is er ruimte voor 
oplossingen in plaats van verwijten.” 
Bij afbakening van verantwoordelijkheden ziet Jack Kruf, president van PRIMO Europe te vaak 
verstrengeling van belangen die dodelijk is voor transparantie. “Vaak zijn taken behalve onduidelijk 
ook niet gescheiden. Denk aan een wethouder die ook een bestuursfunctie heeft in een 
gesubsidieerde organisatie waar hij vanuit B&W toezicht op moet houden. Iedereen weet dat dit niet 



 

KvK Den Haag 27292859  
ING 2572133 
 

NEDERLAND 

Plein Business Centre 
Plein 20, 2511 CS DEN HAAG 

www.primonederland.eu 
admin@primonederland.eu 

mag en toch gebeurt het. Dat is geen probleem zolang het goed gaat, maar wel wanneer er 
problemen ontstaan, zoals wanneer de wethouder vanuit B&W moet bezuinigen op een budget van 
een organisatie waar hij als bestuurder zit.” 
 
 

PRIMO Nederland 

PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation) is een vereniging van en voor 
gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s. PRIMO heeft tot doel om het belang 
en de kennis van risicomanagement als integraal onderdeel van good governance onder de 
aandacht te brengen en te bevorderen. Zij biedt haar leden toegang tot haar nationale en 
internationale netwerk en organiseert rondetafelbijeenkomsten als discussieplatform. PRIMO 
werkt samen met organisaties en instituten op het gebied van opleidingen voor risicomanagement 
en biedt een online cursus. Verder verspreid zij informatie en kennis via een dagelijkse gratis 
nieuwsbrief, een nieuwsportaal op www.primonederland.eu en een webbibliotheek, aangestuurd 
door een wetenschappelijke raad. 

 


