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Onderwerp

Rapporten Vierde VNG-Denktank 

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens het afgelopen VNG Jaarcongres in Maastricht presenteerde de 4e Denktank zijn Jaarbericht 
‘Werkende samenwerking’.

Samenwerking is natuurlijk niets nieuws. We kennen allemaal wel een paar voorbeelden van 
samenwerkingsvormen en nemen deel aan verschillende initiatieven. Maar hoe komt het dat de ene 
samenwerking goed loopt terwijl we bij de andere merken dat het stroef gaat? Ligt het aan de 
partijen, de mensen, de regio, de structuur, de opgave of... nog iets anders?

De Denktank, onder leiding van Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda), deed in opdracht 
van de VNG onderzoek naar ‘regionale samenwerking’. Omdat dit een breed onderwerp is waarop 
al veel onderzoek is verricht, koos de Denktank er voor het onderwerp af te bakenen tot 
arbeidsmarktvraagstukken en vervolgens te kijken welke algemene lessen hier uit zijn te halen.

Op basis van de inhoudelijke focus is ook de samenstelling van de 4e VNG Denktank bepaald: 
hierin zaten niet alleen vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur (in afwijking van de vorige 
Denktanks), maar ook vanuit VNO-NCW, het UWV, de onderwijsbranche en Rijk en provincies, en 
een aantal belangrijke partners van het lokale bestuur waar het gaat om arbeidsmarktvraagstukken. 
Samen met wetenschappers van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) en de 
Erasmus Universiteit is onder leiding van Martijn van der Steen gekeken naar de HOE-vraag als het 
gaat om regionale samenwerking.

Dit leverde een set van twee publicaties op, beide met de titel ‘Werkende samenwerking’:
Een onderzoeksrapport van de NSOB en de Erasmus Universiteit met daarin de uitkomsten 
van een literatuurstudie en tien verhalen uit de regio. Op basis daarvan formuleren de 
onderzoekers een aantal lessen alsmede een routekaart voor regionale samenwerking.
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Een handreiking voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Aan de 
hand van ervaringen, anekdotes en praktijkvoorbeelden kleuren de leden van de Denktank 
de routekaart in.

U kunt alle tips, adviezen en praktijkverhalen nalezen in de bijgevoegde publicaties. Voor nadere 
informatie over de opdracht en samenstelling van de Denktank kunt u terecht op vng.nl/denktank. 
Daar treft u ook de digitale versies van de publicaties en een weergave van de routekaart aan.

Bijgevoegd vindt u uw presentexemplaar van de handreiking en het rapport. Wilt u meer 
exemplaren? Neem dan contact op met het KCC, tel. 070-3738393 (bereikbaar op werkdagen van 
8.15 tot 17.15 uur): U ontvangt de complete set (handreiking + rapport), nabestellen is mogelijk 
zolang de voorraad strekt.

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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