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1. Inleiding 

De gemeente Steenbergen heeft ambities en verbindt zich daarom met allerlei 
partijen om deze ambities te realiseren. Samenwerking helpt om die ambities te 
realiseren, daar waar de gemeente het niet alleen kan of wil. Maar werken in 
samenwerking stelt eisen en heeft implicaties.  

Deze eisen en implicaties hebben ons doen besluiten om een aantal piketpalen te 
slaan waar het samenwerking betreft. Die piketpalen betreffen de wijze waarop wij 
samenwerking  willen benaderen, de randvoorwaarden die wij onszelf én onze 
partners stellen en de the a s waarop wij  ons op welke manier met partners willen 
verbinden.  

We gaan de komende maanden – kort gezegd – werken aan een visie op 
samenwerking. We beginnen daarbij niet op stand nul; we werken al intensief samen 
en we vinden het van belang om ook te leren van de ervaringen die we al opdoen 
met samenwerking. Maar tegelijkertijd komen er vragen op ons af die ons verder 
uitdagen om ons met burgers, instellingen, bedrijven, naburige gemeenten te 
verbinden.  

Ook de andere gemeenten op de Brabantse Wal zijn aan de slag zijn met deze vraag 
– allen op hun eigen manier. Uiteindelijk moeten de visies van deze gemeenten de 
grondslag bieden voor verdere onderlinge samenwerking. Dit proces voltrekt zich 
onder begeleiding van externe procesbegeleider Common Eye. 

In dit procesplan gaan we dieper in op de aanleiding voor het ontwikkelen van een 
visie op samenwerking, de beelden die binnen de gemeentelijke organisatie leven 
ten aanzien van de manier waarop een dergelijke visie tot stand moet worden 
gebracht en welke bouwstenen deel uitmaken van zo  visie. Deze hebben we 
vertaald naar uitgangspunten voor het proces. 

Daarna werken we het voorgestelde proces verder uit, en worden we concreet ten 
aanzien van de exacte werkzaamheden en werkvormen.  
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2. Aanleiding voor het ontwikkelen van een procesplan 

In het raadsprogramma Va  Gemeente naar Ge ee s hap  beschrijven de 
coalitiepartijen de opgave waar de gemeente Steenbergen voor staat. Centraal staat 
de beweging van een terugtredende overheid en meer eigenaarschap en 
zelfredzaamheid bij de gemeenschap. Tegelijkertijd komen er nieuwe taken naar de 
gemeente toe en zijn er minder middelen beschikbaar. Om deze uitdagingen aan te 
gaan wil de gemeente zoeken naar nieuwe, innovatieve oplossingen, zoals het 
aangaan van verbindingen met partners. 

De gemeente Steenbergen werkt al vele jaren samen met verschillende partners uit 
haar omgeving. Met overheden in het kader van Gemeenschappelijke Regelingen of 
in de vorm van Verbonden Partijen. Maar ook met (maatschappelijke) instellingen, 
ondernemers, regionale en lokale platforms en inwoners. De gemeente is hiermee in 
staat om haar positie in en van de regio te versterken, maar ook een antwoord te 
formuleren op de kwetsbare positie van de gemeente. 

Tot nu toe heeft de gemeente samenwerken op een pragmatische manier 
aangepakt. Dat heeft geleid tot een breed portfolio aan samenwerkingsrelaties met 
verschillende partners, in verschillende vormen en met verschillende wijzen van 
governance.  Die pragmatiek past de gemeente Steenbergen goed, maar het wordt 
in toenemende mate lastig om grip te houden op - en capaciteit te bieden voor - de 
veelheid aan samenwerkingsverbanden. 

De vraag van de provincie aan de drie Brabantse Wal gemeenten naar hoe zij kijken 
naar hun toekomst, geeft opnieuw urgentie aan dit vraagstuk. De gemeente 
Steenbergen benadrukt dat zij haar toekomst ziet als een autonome organisatie, 
maar begrijpt dat samenwerken van belang is voor de continuïteit, kwaliteit en 
doelmatigheid van haar dienstverlening. De gemeente ziet de andere Brabantse Wal 
gemeenten op veel gebieden als natuurlijke samenwerkingspartners. Tegelijkertijd 
zijn er voor andere vraagstukken mogelijk andere of aanvullende allianties nodig en 
nuttig. De visie op samenwerking zal vanuit dit vertrekpunt tot stand komen.  

De provincie vraagt Brabantse gemeenten om eind 2015 die visie en wat dat 
betekent voor de onderlinge samenwerking te presenteren. Om tot die visie te 
komen zullen de drie Brabantse Wal gemeenten allereerst afzonderlijk van elkaar 
aan de eigen visievorming werken. Dat proces loopt tot aan het einde van de zomer 
van 2015. Daarna zullen de gemeenten die visies met elkaar delen en kan duidelijk 
worden welke grondslag er is voor de onderlinge samenwerking. Het schema 
hiernaast bevat een visualisatie van dit proces. 
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Procesplan  
Hoe komen wij tot een goed proces waarin we 

een visie op samenwerking  ontwikkelen met en 

voor onze gemeenschap? 

 

Visie op samenwerking   
Op welke the a’s wille  wij sa e werke  et 
welke partners in welke vorm? 

 

Brabantse Wal  
Welke aanknopingspunten bieden de visies op 

samenwerking  van de gemeenten om hun 

samenwerking te versterken? 

 



3. Uitgangspunten bij het ontwerp van het proces 

Dit document schetst het proces van de gemeente Steenbergen om te komen tot de 
visie op samenwerking. De input voor het procesontwerp is afkomstig van het 
College van B&W, het MT en de griffier. Onderstaande aandachtspunten komen uit 
die gesprekken voort. 

De noodzaak tot samenwerken en de aard, scope, fase en intensiteit van de 
samenwerking verschilt sterk per beleidsdomein. Waar in het ene domein veel 
ervaring is opgedaan met samenwerken, bevindt in het andere domein de 
samenwerking zich nog wat meer in de beginfase. Het proces van de komende tijd 
moet recht doen aan die verschillen en onderscheid mogelijk maken in de visie op 
samenwerking voor die verschillende domeinen. 

De ambities van de gemeente vormen het uitgangspunt voor de verdere 
beeldvorming bij samenwerking. De eerste vraag is dan ook wat de gemeente en 
haar gemeenschap wil bereiken op die verschillende domeinen en the a s. 
Stakeholders worden bij voorkeur betrokken bij de beantwoording van die vraag. 
Pas daarna volgt de vraag op welke wijze die ambities kunnen worden gerealiseerd, 
in hoeverre samenwerking daarbij nuttig en nodig is, met wie en in welke vorm. 

Daarnaast is er behoefte aan inzicht en overzicht. Het is de wens om de verschillende 
samenwerkingsverbanden van de gemeente te inventariseren en te ordenen naar 
aard, vorm en partnerkring. Dit moet ook helpen bij de definitievorming van 
samenwerken: wat verstaan we er wél en niet onder?  Wat de gemeente 
Steenbergen betreft gaat het om een breed perspectief op samenwerken. 

De gemeenteraad benadrukt het belang voor de gemeente Steenbergen om als 
autonome organisatie te blijven bestaan. In het raadsprogramma stelt zij dat 
samenwerken een duidelijke meerwaarde moet hebben ten opzichte van het zelf 
doe . Tegelijkertijd wil de gemeenteraad zich een scherper beeld vormen van de 
eigen rol en positie in samenwerkingsverbanden. De raad wordt daarom intensief in 
het proces betrokken. 
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Ook de provincie heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het proces 
dat de drie gemeenten zullen doorlopen en de uitkomsten ervan (geïnterpreteerd 
vanuit Su sidieregeli g Veerkrachtig Bestuur Noord-Brabant): 

• De visie moet geconcretiseerd worden naar plannen en doelstellingen. Er 
worden opgaven benoemd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

• Er moet een logische aansluiting zijn bij de bestaande lokale en regionale 
samenhang. verhoudingen en oriëntatie. De visie moet passen bij het  
schaalniveau van de gemeenschap, de vraagstukken en de ambities.  

• De visie moet voldoende draagvlak hebben en tot stand komen in samenspraak 
met stakeholders. 

• Er moet worden gekeken naar innovatieve vormen van samenwerking waarin 
bottom-up initiatieven kunnen worden gefaciliteerd. 

Belangrijk daarbij is eveneens de scope die bij de visie op samenwerking wordt 
gehanteerd. De gemeente Steenbergen oriënteert zich daarbij alle vormen waarbij 
zij als gemeente haar autonomie en identiteit kan borgen. Deze scope is gearceerd in 
onderstaand overzicht. 

 

 

 

Geen 

samenwerking 

Professionele 

platforms 

Functie specifieke  

samenwerking 

Exclusieve  

samenwerking 

Maximale   

samenwerking 

(fusie) 

Domein van 

onderzoek 

Afhankelijkheid en risicodeling 

In
te

n
si

te
it

 e
n

 i
m

p
a

ct
 o

p
 p

ri
m

a
ir

e
 p

ro
ce

ss
e

n
 



4. Bouwstenen van de visie op samenwerking 

Het proces van de komende periode moet antwoord geven op de centrale vraag: hoe 

zien de gemeenten hun toekomst en welke verbindingen zijn nuttig en noodzakelijk 

om dat perspectief te realiseren? In de totstandkoming van de visie wordt daarom 

rekening gehouden met de relevante bouwstenen om die vraag te beantwoorden. 

Dat zijn er drie: 

 

Ambities 

   

Wat zijn voor ons actuele en urgente the a s en domeinen en welke ambities 

hebben wij op die the a s en domeinen? Deze bouwsteen heeft betrekking op de 

inhoudelijke grondslag voor de visie. Het gaat over de specifieke context van de 

gemeente, de kansen voor de maatschappij en de opgaven waar een antwoord op 

moet worden gevonden. 

 

Samenwerking   

  

In hoeverre zijn partners nodig om die ambities te realiseren, onder welke condities 

zouden wij die verbindingen aangaan en hoe organiseren we dat? Deze bouwsteen 

maakt helder in hoeverre samenwerking nodig of nuttig is gezien de ambities en 

opgaven van de gemeente, en welke condities de gemeente verbindt aan het 

aangaan van samenwerking. 

 

Verduurzamen 

  

Wat is er nodig om de samenwerking vitaal succesvol te houden? Deze bouwsteen 

staat ook wel voor het eta i eau  van de visie op samenwerking. De bouwsteen 

draagt er zorg voor dat de visie op samenwerking vitaal wordt gehouden en er  

binnen de eigen organisatie condities worden gecreëerd voor een succesvolle 

samenwerking uite  (houding en intentie, capaciteit en zorg en focus en 

prioriteitenstelling). 
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Ambities  

 Wat zij  oor o s a tuele e  urge te the a s e  do ei e  
e  elke a ities he e  ij op die the a s e  do ei e ? 

Thema 
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Domein 

Thema 

Samenwerking 

 
In hoeverre zijn partners nodig om die ambities te realiseren, 

onder welke condities zouden wij die verbindingen aangaan 

en hoe organiseren we dat bij voorkeur? 
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De resultaten van de ronde tafel gesprekken per casus expliciteren we naar een set van condities en spelregels die de gemeente Bergen op 

Zoom hanteert in haar (toekomstige) samenwerkingsrelaties. 

Ordenen van de 

samenwerkingsrelaties  

(schaal, vorm, fase)  

en benoemen (3 à 4) 

er o de   the a s  
waarop de gemeente  

ambities wil formuleren 

A/1) Benoemen 

leerervaringen (good 

en bad practices) uit 

een selectie van 

casussen 

5. Het procesplan in stappen 
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Kickoff 

Startbijeenkomst 

intern om: 

• Procesplan te 

delen 

• Organisatie van 

het proces te 

bespreken 

• Proces in het 

grotere geheel 

plaatsen 

• Gezamenlijke taal 

te ontwikkelen 

 

1 
Uitwerking 

• Wat zij  the a s aarop ij a tuele e  
urgente ambities willen benoemen? 

• Welke zijn die ambities? 

• In hoeverre hebben we partners nodig om 

die ambities te realiseren en welke 

arrangementen zijn het meest kansrijk? 

• Onder welke condities zouden wij die 

verbindingen willen aangaan? 

• Welke voorkeuren hebben wij bij het 

organiseren van verbindingen (vorm, 

governance)? 

 

Inventariseren 

bestaande 

samenwerkings-

relaties, domeinen 

e  the a s 

2 

Rapportage 

Opstellen visie op 

samenwerking: 

• Aanleiding en 

urgentie 

• Ambities en 

samenwerkings- 

strategie 

• Condities voor het 

aangaan van 

samenwerking 

• Onze portfolio 

• Hoe houden wij de 

samenwerking 

vitaal? 

 

 

3 

Spoor A Co dities  

Spoor B A bities  

Documentenstudie 

Gesprekken 

Ronde tafel gesprek  

per casus, evt. aan- 

vullende interviews 

Werksessie College en MT Bijeenkomst met 

stakeholders 
Uitwerken resultaten 

Uitwerken resultaten 

• Welke ervaringen hebben we met het 

realiseren van ambities met partners? 

• Wat leren deze ervaringen ons voor het 

aangaan van nieuwe verbindingen of het 

bijstellen of versterken van bestaande 

verbindingen? 

• Wat is er van ons nodig om onze 

samenwerkingen vitaal te houden?  

 

2 

Werksessie College en MT Werksessie Raad 

B/1 ) Verrijken van de 

the a s 

met ambities  

samen met  

stakeholders 

Bespreken uitkomsten 

ronde tafelgesprekken 

en stakeholder-

bijeenkomst  met  

de Raad 

B/2) Verdiepen  

a   de the a s  
met mogelijke  

partners en  

condities  

(voor vorm) 

B/3) Samenstel-

len gewenste 

portfolio voor 

actuele en urgente 

the a s  

A/2) Vertalen leer-

ervaringen naar 

condities/ 

uitgangspunten voor 

(nieuwe) verbindingen 

Toetsen van 

condities/ 

uitgangspunten 

bij MT, College, 

Raad 



6. Uitwerking van de stappen 

In het proces worden twee min of meer parallelle sporen doorlopen. Het eerste 

spoor Co dities  werkt vanuit bestaande ervaringen toe naar een set van 

uitgangspunten of condities waaronder de gemeente Steenbergen verbindingen 

aangaat, bijstelt of versterkt. Het tweede spoor A ities  gaat over de ambities van 

gemeente en gemeenschap en verheldert op welke do ei e /the a s 

samenwerken kansrijk is om die ambities te realiseren. Een inventarisatie van de 

bestaande samenwerkingsrelaties, domeinen en the a s is het vertrekpunt voor 

beide sporen. Alle stappen worden hieronder toegelicht. 

 

Inventariseren bestaande samenwerkingsrelaties, domeinen en the a’s 

 

De inventarisatie van de bestaande samenwerkingsverbanden, domeinen en 

the a s, gebeurt aan de hand van een documentenstudie, waar nodig aangevuld 

met toelichtende gesprekken. Onder meer het Collegeprogramma, Toekomstvisie en 

Raadsprogramma zijn leidend. 

 

Verdiepen en ordenen van de samenwerkingsrelaties en benoemen  (3 à 4) 

erbo de   the a’s aarop de ge ee te a bities il for ulere  

 

In deze stap brengen we overzicht aan in het geheel van samenwerkingsrelaties van 

de gemeente Steenbergen. In een interactieve werksessie met het College en het 

MT ordenen we de verschillende samenwerkingsverbanden  op basis van  betrokken 

partners, schaal van samenwerking, grondvorm en de fase waarin het 

samenwerkingsverband zich bevindt. Uit het overzicht worden 3 à 4 

samenwerkingsverbanden geselecteerd om leerervaringen uit te destilleren in spoor 

A Co dities . Het gaat om een selectie van casussen die de breedte van domeinen 

en grondvormen vertegenwoordigt. Ook wordt in deze werksessie stilgestaan bij de 

verschillende domeinen en the a s waarop de gemeente Steenbergen activiteiten 

ontplooit en wil aanmerken als priortair. Dit leidt tot 3 à 4 verbonden the a s als 

vertrekpunt voor spoor B A ities . 

 

Spoor A Co dities  

 

Stap A/1. Benoemen leerervaringen (good en bad practices) uit casussen 

 

Per casus organiseren we een ronde tafel gesprek om leerervaringen uit de casussen 

te destilleren. In een informele setting verkennen we de casus en vragen ons af: wat 

leren we van deze casus in termen van condities voor samenwerken die voor ons 
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belangrijk zijn - wat zouden we willen vasthouden en wat zien we liever niet meer 

terug? Typische good en bad practices leggen we vast. De genodigden worden per 

casus bepaald op basis van wie intensief betrokken is (geweest). Afhankelijk van de 

casus worden stakeholders uitgenodigd voor het rondetafelgesprek of separaat 

geïnterviewd. Op constructieve wijze bevragen we hen naar hun ervaringen in 

samenwerken met de gemeente Steenbergen: wat is typerend voor de werkwijze, 

wat zijn kwaliteiten, en  wat kan de gemeente beter loslaten?  

 

Bespreken uitkomsten met de Raad 

 

In een werksessie met de Raad worden de uitkomsten van de ronde tafel gesprekken 

besproken, evenals de resultaten van de bijeenkomst met stakeholders die in het 

kader van het spoor B A ities  wordt georganiseerd (nadere toelichting bij stap 

B/1). Wat is ons bijgebleven en wat zouden we willen markeren als relevant en 

belangrijk voor het vervolg? 

 

Stap A/2. Vertalen leerervaringen naar condities/uitgangspunten 

 

Deze resultaten van de voorgaande stappen vertalen we naar een set van 

uitgangspunten en condities die gemeente Steenbergen kan hanteren in haar 

(toekomstige) samenwerkingsrelaties. We hebben daarbij ook aandacht voor wat 

samenwerken vraagt van de eigen organisatie. Het gaat daarbij om vragen als hoe 

houden wij ons samenwerkingsportfolio vitaal en a tueel?  en hoe waarborgen wij 

competenties en capaciteit die nodig is bij sa e erke ? . 

 

Spoor B A bities  

 

Stap B/1. Verrijken van de the a’s met ambities  samen met stakeholders 

 

In een interactieve bijeenkomst met stakeholders geven we betekenis aan de eerder 

benoemde verbonden the a s door ze te laden met de wensbeelden uit de 

gemeenschap van Steenbergen. De  the a s worden in deelsessies behandeld. 

Aanwezigen worden gericht uitgenodigd namens het College van B&W. 

Burgemeester en/of portefeuillehouders zijn aanwezig als gastheer. Raadsleden 

worden uitgenodigd als toehoorder. De resultaten van de stakeholderbijeenkomst 

worden besproken in de werksessie met de Raad, die hierboven al werd toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Uitwerking van de stappen 

Stap B/2. Verdiepen van de the a’s met mogelijke partners en condities (voor 

vorm) 

 

De voorgaande stappen leiden tot een helder beeld van welke the a s actueel en 

urgent zijn voor de gemeente Steenbergen en wat de gemeenschap op die 

the a s ambieert. In een werksessie met het College en het MT onderzoeken we 

wat er nodig is om die ambities te realiseren. Per thema wordt geëxpliciteerd: in 

hoeverre hebben wij partners nodig om onze ambities te realiseren, welke 

partners zouden dat kunnen zijn en onder welke condities zouden wij die 

verbindingen willen aangaan (vorm, governance, etc.)? De verschillende the a s 

en domeinen worden door de portefeuillehouder(s) ingeleid.  

 

Stap B/3. Samenstellen van een gewenst portfolio voor actuele en urgentie 

ambities 

 

Het resultaat van dit spoor leggen we vast in een zogenaamd allia tieportfolio  

van de gemeente Steenbergen. Dit portfolio vormt in feite het strategisch 

overzicht van bestaande en eventueel gewenste samenwerkingsverbanden. 

 

Toetsen van het portfolio bij MT, College en Raad 

 

De eindproducten uit de beide sporen worden getoetst bij het MT, het College 

van B&W en de Raad.  

 

Opstellen van de visie op samenwerking 

 

De resultaten van de beide sporen vormen samen de bouwstenen van de visie op 

samenwerking zoals beschreven in onderdeel 4 van dit document. De concept 

visie wordt opgesteld door Common Eye en besproken met het MT en het 

College van B&W, waarna de visie wordt voorgelegd aan de Raad. In deze fase 

wordt tevens het plan van aanpak gemaakt voor de periode zomer – einde 2015. 

 

Inhoudsopgave visie op samenwerking (concept) 

1. Aanleiding en urgentie 

2. Ambities en de samenwerkingsstrategie 

3. Condities voor het aangaan van samenwerking 

4. Onze portfolio 

5. Werkwijze voor het vitaal houden van de samenwerking 
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