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Inleiding
De afgelopen paar maanden heb ik onderzoek gedaan naar de situatie van 
WERV. De vier gemeenten hebben door veel openheid van zaken, mij een goed 
beeld gegeven van de WERV-samenwerking. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
WERV grotendeels een samenwerking is op politiek niveau tussen Wageningen, 
Ede, Rhenen en Veenendaal. Het convenant ondersteunt deze samenwerking op 
politiek niveau.
 
Naast het politieke niveau wordt er ook op ambtelijk niveau samengewerkt. 
Deze samenwerking is geheel vrijblijvend. Er wordt momenteel samengewerkt 
op het gebied van inkoop en daarnaast heeft WERV over verschillende 
onderwerpen vrijwillig contact. Er wordt door WERV veel gebruik gemaakt 
van elkaars expertise en unique selling point, zoals de Wageningse Universiteit 
Researchcentrum (WUR) in Wageningen. 

Door het goede contact tussen de vier WERV-gemeenten wordt er ook 
veel bereikt binnen WERV. Een interessant resultaat op politiek niveau is de 
Huisvestingsverordening, de mogelijkheid om binnen WERV gemakkelijk te 
kunnen verhuizen. 
 
Door de politieke samenwerking is de ambtelijke samenwerking ook meer 
op gang gekomen. Dit vind ik een zeer positief punt. Ik heb bij andere 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gekeken en daar heb ik gezien 
hoe de ambtelijke samenwerking wordt aangepakt. Er zijn op dat gebied diverse 
mogelijkheden die WERV kan gebruiken voor de samenwerking. Er valt heel 
veel te leren van deze samenwerkingsverbanden. 

Voor WERV is van belang mijn scriptie te gebruiken als basis bij het opzetten en 
uitbreiden van de bestuurlijke en vooral de ambtelijke samenwerking. Ik heb het 
voorwerk gedaan en geef ze adviezen gericht op de samenwerking. WERV moet 
zelf de tweede stap zetten en gaan beslissen hoe ze verder willen met zowel de 
bestuurlijke als de ambtelijke samenwerking. Op bestuurlijk niveau wordt hier 
al actief aan gewerkt, op ambtelijk niveau moet deze tweede stap nog echt gezet 
worden. Als voor alle vier gemeenten duidelijk is wat de vervolgstappen zijn, dan 
biedt dat meer kansen en mogelijkheden in de toekomst.

In de volgende paragrafen worden de meest interessante gegevens voor de 
WERV besproken die voor de toekomst van belang zijn. 

Ik hoop dat u mijn onderzoek interessant vindt om te lezen en dat het een 
waardevol product is voor de toekomst van WERV. 

 
Jorieke Levink  
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1. State-of-art shared services
In de literatuurstudie is gekeken naar verschillende zaken die van belang zijn 
voor het onderzoek. Voorbeelden daarvan zijn de geschiedenis, de trends 
en ontwikkelingen, het concept shared services en leerpunten uit andere 
organisaties. In deze paragraaf worden de conclusies van de literatuurstudie 
gekoppeld aan de WERV-situatie. 

Uit de literatuur blijkt dat er steeds meer gemeenten gaan samenwerken om 
verschillende redenen. Het concept shared services blijkt een interessant concept 
dat als basis kan dienen voor een samenwerking. Zowel interbestuurlijk (met 
meerdere gemeenten) als intrabestuurlijk (binnen 1 gemeente) kan het concept 
worden toegepast op de organisatie. 
Er zijn diverse organisatievormen die als basis kunnen dienen. Eén van die 
organisatievormen is het netwerkmodel. Dit model is de meest vrijblijvende 
vorm van shared services. Vaak wordt er volgens dat model op basis van een 
convenant samengewerkt tussen meerdere gemeenten. Dit netwerkmodel 
is momenteel de basis van de bestuurlijke samenwerking van WERV. Deze 
vorm is destijds gekozen om af te tasten hoe de samenwerking zou verlopen. 
Ook was behoud van de eigen identiteit van de gemeenten een vereiste. Dit 
netwerkmodel werkt naar tevredenheid van de vier gemeenten.

Er zijn verschillende redenen om met een aantal gemeenten samen te gaan 
werken. Voorbeelden hiervan zijn: 
 v Oplossen van gemeenteoverstijgende vraagstukken
 v Verdediging tegen een dreigende herindeling
 v Om schaalvoordelen te behalen; deze schaalvoordelen   
  liggen voornamelijk op het vlak van kostenreductie,   
  bundeling van kennis en expertise, bundeling van    
  investeringskracht en het verkleinen van de kwetsbaarheid   
  van kleine organisaties.
 
De WERV-samenwerking is begonnen om het zogenoemde ‘Binnenveld’ te 
beschermen. Dit is het groene gebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en 
Veenendaal. Deze samenwerking is uitgegroeid tot een politieke samenwerking 
op de volgende onderwerpen:
 v Economie
 v Volkshuisvesting
 v Mobiliteit en Bereikbaarheid
 v Natuur en Landschap
 v Sociaal maatschappelijk
 v Communicatie

6

v Maak alles niet te officieel door bijvoorbeeld een convenant, dat 
is namelijk niet nodig. Laat wel alle besturen aangeven achter de 
ambtelijke samenwerking te staan.

v Kies voor elke dienst de best passende organisatievorm van shared 
services. Dit mag natuurlijk ook een mengvorm zijn. Haal niet alles 
letterlijk uit de literatuur, maar vorm en interpreteer het zo dat het past 
bij de organisatie. 

v Zet de burger centraal in de organisatie. De dienstverlening moet voor 
hen zo optimaal mogelijk worden georganiseerd. 

4.3 Haalbaarheid

Ik ben ervan overtuigd dat de WERV zowel op bestuurlijk als op ambtelijk 
niveau de samenwerking kan uitbreiden. Aangezien er al een shared service 
concept ten grondslag ligt aan de bestuurlijke samenwerking, bewijst dit dat 
shared services een realistisch en effectief concept is, ook bruikbaar voor 
gemeenten. Ik vind alleen dat er eerst moet worden nagedacht over de 
samenwerking en de vormgeving daarvan, daarna kan er een shared service 
organisatievorm aan worden toegekend. Er moet niet eerst een vorm worden 
gekozen, waar de organisatie op aan moet worden gepast. Uit het externe 
onderzoek blijkt ook dat een officiële vorm helemaal niet altijd nodig is. Een 
ambtelijke samenwerking kan best zonder juridische ondergrond.
Ik vind het dus belangrijker dat de WERV gaat samenwerken waar dat voordelen 
oplevert. Doelstellingen, gevolgen en beoogde resultaten moeten van te voren 
worden vastgelegd, zodat achteraf kan worden bekeken of de samenwerking 
effectief is en zodat er sturing wordt gegeven aan de samenwerking. 
Dit zijn allen realistische en haalbare doelen voor WERV. Zij kunnen door 
samen te werken nog veel bereiken in de toekomst. Vooral omdat WERV een 
samenwerking is met historie en met nauwe banden. 
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4. Adviezen en aanbevelingen
In het kort en heel overzichtelijk worden de adviezen voor WERV in deze 
paragraaf weergegeven. 

4.1 Bestuurlijke samenwerking

v Laat geen gemeenten toetreden tot het convenant van WERV. De band 
die WERV nu heeft moet worden gekoesterd. 

v Betrek wel andere gemeenten bij bepaalde portefeuilles waar 
samenwerken met deze gemeenten meerwaarde biedt.

v Stel hiervoor een projectplan op, zodat de rollen tussen de gemeenten 
duidelijk zijn. Dit geldt zowel voor WERV als voor de externe 
gemeente. 

4.2 Ambtelijke samenwerking

v Schrijf voor elke nieuwe gezamenlijke dienst een Business Case en 
evalueer deze regelmatig.

v Bij ambtelijke onwil een externe betrekken die het heft in handen 
neemt. Deze kan de andere kant van de medaille laten zien, zoals de 
positieve aspecten van samenwerken.

v Blijf onderscheid maken tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. 
Kijk naar Netwerkstad Twente als voorbeeld voor de organisatie-
inrichting. 

v Leg niet vast dat alle gemeenten altijd aan alle aanbestedingen mee 
moeten doen. Geef wel het bestuur de opdracht zich uit te spreken over 
de samenwerking.

v Leg bij de inkoopsamenwerking niet teveel druk op geld. Leg meer 
nadruk op kwaliteit en de andere voordelen van samenwerken. 

v Als de ambtelijke samenwerking op het gebied van inkoop goed 
werkt, breidt dan de samenwerking uit met nog een dienst. Bouw op 
deze manier uit naar een steeds grotere shared service organisatie. De 
opzet van de  bestuurlijke organisatie kan als voorbeeld dienen. Als dit 
allemaal op orde is kunnen er andere gemeenten betrokken worden 
bij bepaalde diensten, waar samenwerken met meerdere gemeenten 
meerwaarde oplevert.

v Laat de medewerkers van de WERV-diensten in de gemeenten zelf 
werken, zodat er in de gemeente draagvlak wordt gecreëerd.

v Benoem een belangrijk lid van het bestuur tot boegbeeld van de 
ambtelijke organisatie. Zo bereik je dat de resultaten van de ambtelijke 
samenwerking niet ondersneeuwen naast de resultaten van de 
bestuurlijke samenwerking.

Shared services is eigenlijk een concept dat is ontstaan in de private sector 
in Amerika. Grote ondernemingen begonnen met dit concept en dit was zo 
vernieuwend en effectief dat het is overgewaaid naar Europa. Een nadeel van het 
concept is dat een concernleiding vereist is. Intergemeentelijke samenwerking 
mist deze concernleiding. Om toch samen te werken op basis van shared services 
moet een centraal bestuur worden opgericht. WERV heeft al een eigen bestuur 
en voldoet dus aan dit vereiste. Mogelijk moet er nog wel worden nagedacht 
over een verdergaande vorm van shared services als de samenwerking wordt 
uitgebreid, zoals op ambtelijk niveau. Er moet dan wel rekening worden 
gehouden met de afstand die mogelijk ontstaat tussen het ambtelijke apparaat en 
de deelnemende organisaties. Hoewel het ambtelijke apparaat ook geïntegreerd 
kan worden in de verschillende gemeenten, dus gedecentraliseerd. 

Door WERV moet worden nagedacht over de diensten die in aanmerking 
komen voor shared services. Dit wordt momenteel al gedeeltelijk gedaan door 
de inkoopwerkgroep WERV.1 Het is van belang dat er goed nagedacht wordt 
over welke dienst en waarom juist deze dienst. Voor het opstarten van de 
samenwerking op een bepaald terrein, moet er eerst een Business Case worden 
geschreven. Dit plan geeft de basis weer van de samenwerking. Zo ontstaan 
er geen misverstanden tussen de vier gemeenten en weet elke gemeente waar 
hij aan toe is. De resultaten van een dienst moeten worden teruggekoppeld 
aan het bestuur. Mogelijke diensten waarop kan worden samengewerkt 
zijn: administratieve zaken, inkoop, juridische zaken, sociale zaken, ICT en 
personeelszaken. Deze diensten kunnen allen een verschillende organisatievorm 
van shared services als basis hebben. Voor elke dienst kan de best passende 
organisatievorm worden gekozen. Ook moeten er keuzes worden gemaakt 
tussen centralisatie of decentralisatie. Aangezien er binnen WERV positieve 
ervaringen zijn met decentralisatie is het goed mogelijk dat hiervoor wordt 
gekozen. 

Een samenwerking komt niet zomaar tot stand. Er gaan een heleboel zaken 
aan een samenwerking vooraf. Op strategisch, operationeel en tactisch niveau 
moet draagvlak zijn voor de samenwerking op dat gebied. Commitment op 
het hoogste niveau, net als commitment op de werkvloer is van essentieel 
belang voor het slagen van een samenwerking. Door verwachtings- en 
verandermanagement kan draagvlak worden gecreëerd. Als een bestuur achter 
een project staat en duidelijk maakt binnen de organisatie dat ze dit project 
willen laten slagen, dan moet de ambtelijke organisatie wel mee. Door deze 
zaken te combineren en een tactische manier van benaderen is het goed mogelijk 
dat de WERV-samenwerking in de toekomst wordt uitgebreid. Mogelijk zowel 
op politiek als op ambtelijk niveau.

1 Inkoopcoördinatoren WERV-gemeenten, 
 Inventarisatie WERV - Shared Service mogelijkheden, begin 2006. 7
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Uit de literatuur zijn verschillende leerpunten te halen met betrekking tot 
het opzetten van een shared service concept. Deze leerpunten kan de WERV 
gebruiken als leidraad in het verdere proces.
v Vooruit plannen
v Accepteren dat de rollen veranderen
v Zorg voor de kwaliteit
v Business case schrijven 
v Bewustzijn van de gehele organisatie over de omvang van de 

organisatorische veranderingen vergroten
v Goed doordenken van de plannen
v Keep-it-simple
v Cultuur en werkwijze verandering
v Externe projectleider aantrekken
v Innovatief zijn
v Commercieel denken en handelen 

Door deze literatuur mee te nemen in het proces wordt er al een goede basis 
gelegd voor de samenwerking. Er is dan een weloverwogen beslissing genomen 
over welke zaken er op welke manier worden georganiseerd. In de volgende 
paragrafen wordt hier verder op ingegaan. 

3.2.7 Effect van een boegbeeld
Bij Netwerkstad Twente hebben ze gemerkt dat de ambtelijke samenwerking 
weinig aandacht krijgt naast alle grote projecten die voortkomen uit de 
bestuurlijke samenwerking. Als oplossing hiervoor hebben ze een burgemeester 
benoemd tot boegbeeld van de ambtelijke samenwerking. Dit houdt in dat deze 
persoon pleit voor de samenwerking en de resultaten kenbaar maakt binnen 
het bestuur. Hierdoor blijft de ambtelijke samenwerking in beeld en wordt het 
bestuur daar ook bij betrokken. Ook dit adviseer ik de WERV te doen voor de 
ambtelijke samenwerking. Aangezien WERV ook al werkt met een boegbeeld, 
maar dan van de bestuurlijke samenwerking WERV, weten ze welke effecten dit 
heeft en wat het oplevert.

3.2.8 Shared services
Bij shared services draait het vaak toch om een officiële samenwerking tussen 
meerdere gemeenten. Uit de externe interviews blijkt dat het niet persé nodig 
is een convenant of samenwerkingsovereenkomst te hebben voor de ambtelijke 
samenwerking. Zowel Regio Rivierenland als Netwerkstad Twente heeft dit 
niet als basis. Wel hebben bij Regio Rivierenland alle gemeenten getekend 
voor de oprichting van een gezamenlijk inkoopbureau. Dit vind ik een goede 
basis, dus adviseer ik WERV om het ook op deze manier aan te pakken. Geen 
hele officiële en bindende basis, maar wel een document waarin de gemeenten 
aangeven achter de samenwerking te staan. Wat dat betreft wil ik dus niet 
vasthouden aan shared services volgens de literatuur, maar shared services in een 
wat lossere vorm toepassen. 
Daarnaast moet er voor de diverse ambtelijke diensten een organisatievorm 
worden gekozen. Bij Netwerkstad Twente hebben ze niet voor alle diensten 
dezelfde organisatievorm gekozen. Op deze wijze wordt er echt gekeken welke 
vorm het beste past bij welke dienst. Deze aanpak vind ik erg goed, omdat dan 
voor de meest optimale vorm wordt gekozen. Tevens wordt er nagedacht over 
de dienst en moet er een projectplan worden gemaakt om een keuze voor een 
organisatievorm te kunnen maken. Ik adviseer WERV om op deze manier aan 
het werk te gaan.
   
3.2.9 Burger centraal
Vaak vergeten gemeenten/medewerkers dat de burger centraal moet 
staan. Gezamenlijke dienstverlening is uiteindelijk ook een middel om de 
dienstverlening aan de burger te verbeteren. Dit moet echt in het achterhoofd 
van alle medewerkers staan. Elke keer als er een beslissing moet worden 
genomen, moet er uitgegaan worden van de burger. Gemeenten zijn het hun 
burgers verplicht om de interne organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. 



20

Jo
ri

ek
e 

L
ev

in
k 

- 
G

em
ee

nt
e 

W
ag

en
in

ge
n

9

Jorieke L
evink - G

em
eente W

ageningen
3.2.4 Rol van geld
Beide geïnterviewden geven aan dat geld een grote rol speelt bij 
inkoopsamenwerking. Dit is ook logisch, aangezien inkopen draait om geld. 
Toch zouden de heer Verweij en mevrouw Boskma de druk van geld willen 
verminderen. Met een samenwerking kunnen naast kostenvoordelen ook 
kwaliteitsvoordelen worden behaald. Door geld een minder grote rol te laten 
spelen in de samenwerking, voorkomt WERV veel zinloos gediscussieer 
en zorgt voor slagkracht. Er moet vertrouwen worden geschonken aan het 
inkoopbureau. Door een kort en professioneel projectplan op te stellen kan de 
inkoopsamenwerking vertrouwen winnen. Zij geven aan wat ze willen bereiken 
en het bestuur geeft aan daar achter te staan. Door deze wisselwerking te 
optimaliseren, wordt de inkoopsamenwerking professioneel aangepakt.

3.2.5 Ambtelijke samenwerking
Naast samenwerken op het gebied van inkoop, werken de geïnterviewde 
stedelijke netwerken ook samen op andere ambtelijke diensten. WERV moet 
zelf op een gegeven moment besluiten welke diensten voor WERV interessant 
zijn. Als de inkoopsamenwerking naar tevredenheid opereert kan door WERV 
worden besloten ook op andere diensten samen te gaan werken. Belangrijk is dat 
de gezamenlijk inkoop dan al wel optimaal werkt. Wat geleerd is bij het opzetten 
van gezamenlijke inkoop, kan weer worden gebruikt voor het opzetten van 
andere gezamenlijke diensten. Elke dienst of alle diensten gezamenlijk moeten 
gecoördineerd worden door 1 persoon en de basis moet vormgegeven zijn in een 
projectplan. Aangezien de gemeentesecretarissen ook pleitten voor uitbreiding 
van de ambtelijke samenwerking in de toekomst, geef ik dit ook mee als advies. 
Uit de externe interviews blijkt dat het mogelijk is en dat het veel oplevert, dus 
voor de toekomst is dat zeker interessant.

3.2.6 Centralisatie of decentralisatie
Binnen de bestuurlijke tak van WERV werken de portefeuillehouders 
en ambtelijke coördinatoren in de gemeenten zelf. Dus er is geen groot 
projectbureau waar iedereen van WERV centraal zit. Uit de interne interviews 
blijkt dat de secretarissen erg tevreden zijn over deze constructie. Ook bij 
het Inkoopbureau Rivierenland werken ze op deze wijze. Zij hebben er ook 
voor gekozen om in de gemeenten zelf te gaan zitten en niet in het centrale 
Regiokantoor. Ook hier werkt deze constructie naar volle tevredenheid van 
de coördinator. Daarom adviseer ik WERV om de gezamenlijke inkoop en 
mogelijk in de toekomst ook andere diensten ook op deze wijze te organiseren. 
Op deze manier staan de medewerkers dicht bij de werkvloer, daardoor creëer je 
draagvlak binnen de organisatie. 
 

2. Intern onderzoek
In het interne onderzoek is gekeken naar de literatuur die bekend is 
met betrekking tot de WERV-samenwerking, zowel op ambtelijk als op 
bestuurlijk niveau. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met de vier 
gemeentesecretarissen en de projectbureaumanager WERV.

2.1 Politieke samenwerking

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van Wageningen, Ede, Rhenen en 
Veenendaal. Dit provinciegrenzenoverschrijdend netwerk werkt samen om 
politieke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het oorspronkelijke 
doel, opgenomen in het convenant van 2001, is het volgende: 

‘Creëren van een kwaliteitsrijke, complete regio, waarbij wordt uitgegaan van 
complementariteit in plaats van concurrentie. Op deze wijze wordt bereikt dat de regio méér 

wordt dan de som der (incomplete) delen.’

Deze samenwerking werkt op basis van een convenant. In het convenant 
zijn verschillende aspecten vastgelegd, zoals de doelen en de basis van de 
samenwerking. De WERV heeft in 2001 voor een samenwerkingvorm gekozen 
die wordt bestempeld als het netwerkmodel. Zij vonden de kracht van de 
netwerkbenadering, dat de kernen binnen stedelijke zones niet allemaal hetzelfde 
hoefden te doen, maar kansen konden benutten om elkaar aan te vullen en 
een taakverdeling af te spreken.2 Door van elkaars expertise gebruik te maken 
en elkaar aan te vullen op bepaalde vlakken heeft de WERV een nuttige en 
effectieve samenwerking weten te creëren. 

In het convenant is ook een stuk opgenomen wat gaat over de samenwerking 
met gemeenten buiten de WERV-regio. Dat stuk is het volgende:

‘De samenwerking in het verband van de WERV-regio hoeft zich niet noodzakelijkerwijs 
altijd over alle vier gemeenten uit te strekken. De mogelijkheid voor bi- of trilaterale 

afspraken en relaties zijn binnen het convenant mogelijk. Ook laat het convenant onverlet 
dat gemeenten strategisch samenwerken met andere gemeenten buiten de WERV-regio. 

Voorwaarde daarbij is vanzelfsprekend dat hierover wordt gecommuniceerd en dat er 
geen doorkruising of beschadiging van eigen gemeentelijke en WERV-regiobelangen zal 

plaatsvinden.’ 3

2 BügelHajema adviseurs en WERV-gemeenten, Regionale Structuurvisie WERV Concept, 
 november 2003, Assen/Amersfoort
3 Colleges van burgemeesters en wethouders van WERV, WERV Convenant, oktober 2001,  
 Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
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Deze tekst geeft aan dat er ook buiten de WERV-regio met andere gemeenten 
mag worden samengewerkt. De enige voorwaarde is dat de eigen gemeentelijke 
en WERV-belangen in acht moeten worden gehouden. Deze benadering 
biedt WERV veel vrijheid en vraagt veel vertrouwen van de gemeenten in de 
gemeentelijke samenwerking. Uit de interviews met de gemeentesecretarissen 
blijkt dat dit vertrouwen er is binnen WERV. 

Het positieve aspect van de WERV-samenwerking is de opbouw van de 
organisatie. In 2006 is het convenant verlengd tot 2008. Dit is gedaan omdat 
de opbouw van de organisatie in 2006 is gewijzigd. Doordat de WERV-
samenwerking ooit is begonnen om het ‘Binnenveld’ waren de belangrijkste 
leden van WERV de Ruimtelijke Ordening wethouders. Door de groei van 
WERV naar meerdere terreinen beslisten de RO-wethouders op een gegeven 
moment over zaken als Economie en Sociale Zaken. Op dat moment is besloten 
om de RO-wethouders te vervangen door verschillende wethouders met diverse 
portefeuilles. Deze wethouders zijn verantwoordelijk geworden voor een bepaald 
beleidsterrein. Zij zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld 2-wekelijks een overleg is 
tussen alle portefeuillehouders van de WERV-gemeenten over het betreffende 
beleidsterrein. Wat hier wordt besproken wordt weer teruggekoppeld naar 
het Bestuurlijk Overleg. Dit betekent dat alle portefeuillehouders binnen de 
eigen gemeente aan het werk blijven en mogelijk een stukje WERV in hun 
takenpakket krijgen. Deze constructie zorgt voor veel draagvlak binnen de 
gemeenten voor WERV. Dit wordt ervaren als de kracht van WERV! Ter 
verduidelijking van het bovenstaande is het schema op deze pagina opgesteld.

Bestuurl ijk Overleg WERV

Geert van Rumund
W

Mariëtte Kroes
W

Roel Kremers
E

Ad van Hees
R

Cees Sanders
V

Communicatie Mobiliteit &
Bereikbaarheid

Economie Volkshuisvesting &
Sociale Zaken

Ruimtelijke
Ordening

Portefeuillehouders
Communicatie
binnen WERV

Portefeuille-
houders Mobiliteit
& Bereikbaarheid
binnen WERV

Portefeuille-
houders Economie

binnen WERV

Portefeuille-
houders

Volkshuisvesting &
Sociale Zaken
binnen WERV

Portefeuille-
houders

Ruimtelijke
Ordening binnen

WERV

De ambtelijke samenwerking wordt hier het Projectbureau genoemd. Deze 
ondersteunt de bestuurlijke samenwerking en staat verder los van de bestuurlijke 
samenwerking van Netwerkstad Twente. Deze indeling komt meer overeen met 
de indeling van WERV. Ik adviseer WERV dan ook om het op deze wijze aan te 
pakken. 

3.2.3 Inkoopsamenwerking
WERV is net begonnen met de ambtelijke samenwerking. Op het gebied 
van inkoop proberen ze door middel van samenwerken voordelen te 
behalen op inkoopgebied. Door de interviews met Netwerkstad Twente 
en Regio Rivierenland heb ik inzicht gekregen in de werkwijze van deze 
samenwerkingsverbanden. Ook heb ik verschillende tips gekregen van mijn 
sleutelfiguren.
Regio Rivierenland heeft een Inkoopbureau opgericht die voor 10 gemeenten 
en Regio Rivierenland zelf inkoopt. Het Inkoopbureau heeft twee belangrijke 
taken; namelijk het ondersteunen van individuele inkooptrajecten en het 
managen van gezamenlijke trajecten. Er wordt dus ook nog door de individuele 
gemeenten apart ingekocht, niet alle trajecten gaan gezamenlijk. Een gemeente 
kan besluiten niet mee te doen aan een bepaald inkooptraject. 
Net als bij Regio Rivierenland is ook bij Netwerkstad Twente deelname aan 
een inkooptraject op vrijwillige basis. Dit heeft als voordeel dat gemeenten zich 
niet tegen gezamenlijke inkoop keren, want ze mogen zelf bij elke aanbesteding 
kiezen of ze wel of niet meedoen. Mevrouw Boskma geeft wat dit betreft aan, 
dat het wel verstandiger is als het bestuur zich positief uitspreekt ten opzichte 
van de inkoopsamenwerking. Als het bestuur aangeeft dat er altijd gezamenlijk 
moet worden ingekocht, tenzij er iets bijzonders aan de hand is, dan biedt dit 
sturing en houvast aan de ambtelijke organisatie. Sommige trajecten stranden op 
ambtelijke onwil, terwijl dit niet nodig is. De kracht van het bestuur moet niet 
worden onderkend. Ik adviseer de WERV daarom hier rekening mee te houden 
en deze tip mee te nemen in de opzet van gezamenlijke inkoop.
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3.2 Ambtelijke samenwerking WERV

Op dit moment is WERV actief aan de slag met de ambtelijke samenwerking. 
Vergeleken bij de andere twee stedelijke netwerken loopt WERV op dat gebied 
nog aardig achter. De WERV start nu wel op met een inkoopsamenwerking, 
met deze dienst zijn ook de andere netwerken begonnen. 

3.2.1 Regio Rivierenland
Op dit moment werkt Regio Rivierenland op de volgende zaken samen met 
negen gemeenten:

1. Beleid & Projecten: Ruimte, wonen, water, verkeer & vervoer, 
milieu, onderwijs, economische zaken, werk, Projectbureau Regiotaxi, 
Regionaal Meld en coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaten en het 
Gemeenschappelijk Inkoopbureau.

2. Milieu
3. Sociale recherche
4. Control & Services: Automatisering, Personeelszaken, Financiën, 

Juridische Zaken, Communicatie, Administratie en Archivering.
5. Administratie 

Regio Rivierenland maakt geen duidelijk onderscheid tussen de ambtelijke en 
bestuurlijke samenwerking. Onderwerpen die bij WERV onder de bestuurlijke 
samenwerking vallen, vallen hier onder de Bestuursdienst, waar ook het 
inkoopbureau onder valt. Naar mijn mening is het verstandiger om binnen 
WERV onderscheid te blijven maken tussen bestuurlijk en ambtelijk, vooral 
omdat de gemeentesecretarissen heel duidelijk dit onderscheid maken. 

3.2.2 Netwerkstad Twente
Deze Netwerkstad maakt wel onderscheid tussen de bestuurlijke en ambtelijke 
samenwerking. Bestuurlijk zijn er 3 belangrijke hoofdonderwerpen:

1. Ruimtelijk-fysiek
2. Economie
3. Sociaal

Daarnaast werkt Netwerkstad Twente op dit moment op de volgende 
onderwerpen ambtelijk samen:

1. Inkoop
2. ICT
3. Financiën 
4. Personeelszaken

De politieke samenwerking WERV werkt naar tevredenheid. Er zijn al 
verschillende projecten gerealiseerd de afgelopen jaren die veel invloed hebben 
in de regio. De positieve en negatieve ervaringen van het hele proces, van 
start tot nu, kan de WERV meenemen in het opzetten van de ambtelijke 
samenwerking. De positieve aspecten moeten eruit worden gehaald, zoals de 
opbouw van de organisatie en het feit dat de voorzitter ook het boegbeeld is van 
WERV. Deze punten worden als zeer positief ervaren en daarvan kan worden 
geleerd, ook binnen WERV. 
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2.2 Ambtelijke samenwerking

Naast de politieke samenwerking wordt er ook op ambtelijk niveau sinds 2006 
samengewerkt op inkoop. Deze samenwerking heeft in principe niets met 
WERV te maken, aangezien het niet valt onder de politieke samenwerking. Deze 
samenwerking staat dus los van het Bestuurlijk Overleg, de portefeuillehouders 
en het convenant. Het is ook een project dat nog in de kinderschoenen staat 
binnen de WERV-gemeenten. Er is voor de ambtelijke samenwerking wel 
bewust gekozen voor een samenwerking binnen WERV. Het contact tussen 
de WERV-gemeenten is goed en kan op die manier ook voor de ambtelijke 
samenwerking worden benut. 

Wat mij direct opvalt is dat er geen projectplan of iets dergelijks ligt voor de 
inkoopsamenwerking. Er zijn naar aanleiding van een idee van het Bestuurlijk 
Overleg een aantal mensen bij elkaar geroepen die zich moeten richten op 
de inkoopsamenwerking. Naar mijn mening zijn een plan van aanpak en een 
projectplan essentieel voor het slagen van een project. Door een projectplan 
wordt duidelijk wat er van welke gemeente wordt verwacht en wat ze 
met een inkoopsamenwerking willen bereiken. Uit de interviews met de 
gemeentesecretarissen blijkt dat de inkoopsamenwerking nog niet naar volle 
tevredenheid werkt. De samenwerking is pas net opgestart, dus het is nog lastig 
om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Eveneens moeten zaken uit de diverse 
gemeenten gelijk worden getrokken, zoals het inkoopbeleid. Dat kost natuurlijk 
ook tijd. Hieruit en uit andere gevonden informatie blijkt dat de volgende zaken 
van belang zijn:

v Draagvlak creëren binnen de organisaties
v Plan van aanpak en een projectplan opstellen
v Het bestuur betrekken bij de opzet
v De samenwerking de tijd gunnen
v Mogelijk een professionele externe (inkoper) betrekken in het proces

Door het bestuur te betrekken bij de inkoopsamenwerking kunnen veel 
problemen worden voorkomen. Als het bestuur zich positief uitspreekt over de 
samenwerking en duidelijk maakt aan de gemeenten dat ze dit willen, dan kan de 
ambtelijke organisatie geen andere kant op. Dit geeft ook meer structuur aan de 
organisatie, ze weten dan precies welke kant het bestuur op wil. Deze gegevens 
zijn vooral uit het interview met Netwerkstad Twente gehaald. 

3. Extern onderzoek
In het externe onderzoek is de situatie van WERV vergeleken met twee andere 
stedelijke netwerken. Dit zijn Regio Rivierenland en Netwerkstad Twente. 
Deze twee stedelijke netwerken zijn al veel verder op het gebied van shared 
services dan WERV. De WERV heeft de bestuurlijke samenwerking goed op de 
rit, vergeleken bij deze organisaties. Daarnaast loopt de ambtelijke samenwerking 
WERV achter vergeleken bij de bovenstaande stedelijke netwerken. 

3.1 Bestuurlijke samenwerking WERV

De WERV is sinds 2002 een regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten 
Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Op bestuurlijk niveau hebben deze 
gemeenten de afgelopen jaren een belangrijke samenwerking op poten weten 
te zetten. WERV is een op zichzelf staande organisatie die samenwerkt op basis 
van een convenant. Vergeleken bij de andere twee stedelijke netwerken doet 
WERV het qua bestuurlijke samenwerking goed. In de toekomst adviseer ik de 
WERV niet meer steden toe te laten treden tot het convenant. Dit adviseer ik, 
omdat uit de interviews blijkt dat draagvlak en het gevoel van saamhorigheid 
belangrijk zijn. De gemeenten moeten iets met elkaar hebben om goed samen te 
kunnen werken. Door de bestuurlijke samenwerking is er de afgelopen jaren een 
waardevolle band opgebouwd tussen de vier gemeenten. Bij het opzetten van de 
ambtelijke samenwerking werkt deze band door en biedt een uitstekende basis. 
Daarnaast adviseer ik WERV om andere gemeenten te betrekken bij bepaalde 
portefeuillehoudersoverleggen waar ze meerwaarde voor de samenwerking 
kunnen opleveren. Deze gemeenten kunnen eenmalig of structureel worden 
uitgenodigd voor een bepaald overleg. Het is van belang dat voor alle gemeenten 
op dat moment duidelijk is welke rol deze gemeente gaat innemen. Om dit tot 
stand te brengen moet er een overeenkomst of projectplan opgesteld en getekend 
worden. 
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Hieruit blijkt dat het bestuur van WERV duidelijk heeft gemaakt dat het niet wil 
samenwerken op basis van de Wgr. Daarnaast blijkt heel duidelijk dat de meeste 
gemeentesecretarissen een stap vooruit willen doen met WERV op bestuurlijk 
niveau. Ook zijn zij ervan overtuigd dat er nog meer te bereiken valt met de 
samenwerking en dat er nog meer kan worden uitgehaald. 
Voor de ambtelijke organisatie is het van belang dat er eerst een projectplan 
wordt opgesteld. Hierin wordt ook opgenomen wat er met shared services 
bereikt kan/moet worden op dit gebied. Er zijn veel mogelijkheden, dit blijkt 
ook uit de interviews met Regio Rivierenland en Netwerkstad Twente. In 
de toekomst kan de WERV gebruik maken van de expertise van deze twee 
stedelijke netwerken. 

Uit het interview met Regio Rivierenland bleek dat het handig is een externe 
te betrekken in het proces. Deze persoon kan de leiding nemen en de positieve 
gevolgen van de samenwerking benadrukken. Dit geeft ook meer rust binnen 
de projectgroep. Uit de interviews met de gemeentesecretarissen blijkt dat 
de inkoopsamenwerking nog niet goed loopt, door iemand verantwoordelijk 
te stellen wordt er richting gegeven aan de samenwerking. Om scheve 
verhoudingen te voorkomen adviseer ik een externe inkoper te betrekken in het 
proces.

Naast inkoop zijn er nog verschillende terreinen waarop kan worden 
samengewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld ICT, personeelszaken en financiën. 
Naast deze zijn er nog diverse terreinen waarop kan worden samengewerkt, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor WERV is het van belang eerst de 
inkoopsamenwerking te verbeteren, zodat deze naar tevredenheid werkt. Hierna 
kan er gekeken worden naar andere terreinen van samenwerking. Welk terrein 
dit is, is afhankelijk van de gemeenten zelf, waar ze het meest behoefte aan 
hebben. Er moet nagedacht worden over de organisatievorm die wordt gekozen 
voor deze samenwerking. Voor elk terrein kan een andere vorm worden 
gekozen, dit is afhankelijk van de vormgeving van de dienst. 
Bij Regio Rivierenland hebben ze voor negen gemeenten vier inkopers en 
inkoopadviseurs aan het werk die decentraal werken in de diverse gemeenten. 
Dit kan een mogelijke werkwijze binnen de organisatie zijn. Als ik kijk naar 
de politieke samenwerking van WERV lijkt dit erg op de organisatie-indeling 
van het Inkoopbureau Rivierenland. Dit zou dus een mogelijke aanpak 
kunnen zijn voor de inkoopsamenwerking WERV. Daarnaast heeft Veenendaal 
een eigen inkoopbureau waar veel kennis en expertise in zit. Ook hiervan 
kan gebruik worden gemaakt door WERV. Dit kan door middel van een  
centrumgemeentenconstructie worden vormgegeven. Het gevolg is dan wel dat 
de andere drie gemeenten inkoop uit handen geven. Dit zijn allemaal opties waar 
WERV over kan nadenken. Dit zijn zaken die besproken moeten worden in 
een projectplan. Door dit vast te leggen schept WERV ook op ambtelijk niveau 
duidelijkheid in de samenwerking.  
Nadat dit duidelijk en besproken is kan er worden begonnen met het opzetten 
van een samenwerking op andere terreinen. 
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2.3 Regionale uitbreiding

Een veel besproken onderwerp binnen zowel de politieke als de ambtelijke 
samenwerking van WERV is regionale uitbreiding. Op politiek niveau 
kan het convenant worden uitgebreid met meer gemeenten en kunnen de 
portefeuillehoudersoverleggen uitgebreid worden met gemeenten waar dat 
interessant is. Dus bijvoorbeeld Barneveld bij het portefeuillehoudersoverleg 
Economie of Zeist bij het overleg Mobiliteit & Bereikbaarheid. Op ambtelijk 
niveau kan op dit moment alleen de inkoopsamenwerking worden uitgebreid 
met meerdere gemeenten. Ook kan besloten worden om een bepaalde gemeente 
alleen te benaderen voor een bepaald onderwerp met betrekking tot inkoop.
Tegenover regionale uitbreiding in het convenant staan de WERV-gemeenten 
niet allemaal positief. Aangezien niet alle vier gemeenten achter deze uitbreiding 
staan, raad ik deze uitbreiding af. Daarentegen staan de gemeentesecretarissen 
wel positief tegenover het betrekken van meer gemeenten op diverse terreinen, 
zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Waar het interessant is om een 
bepaalde gemeente te betrekken moet dat ook gebeuren vinden de secretarissen. 
Volgens mevrouw Oosterwijk-Keulers is de kracht van WERV ook dat het maar 
vier gemeenten zijn. Hierdoor ken je elkaar goed en weet je wat je aan elkaar 
hebt. Dit is naar mijn mening een goede reden om het convenant niet met meer 
gemeenten uit te breiden. 
Over de politieke regionale uitbreiding op sommige onderwerpen ben ik 
enthousiast. Het is slim om gemeenten te betrekken bij bepaalde onderwerpen 
waar ze van belang zijn. Hierdoor kan de regio groeien op bepaalde vlakken. 
Aangezien WERV op bestuurlijk vlak sterk staat en alles goed in de hand heeft, 
zou dit een goede stap zijn voor de toekomst. Wel moeten er van te voren 
zorgvuldig afspraken worden gemaakt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en 
wat er van hem verwacht wordt. 
Wat betreft de ambtelijke samenwerking, daar moet eerst binnen WERV aan 
gewerkt worden. Er moeten naast inkoop ook andere diensten gezamenlijk 
worden opgezet binnen WERV. Als de WERV dat voor elkaar heeft kan er 
gekeken worden naar andere gemeenten. Eerst de focus op zichzelf. 

2.4 Shared services

Het hoofdonderwerp van mijn scriptie zit verweven in alle teksten en interviews. 
Uit de theorie blijkt dat WERV al volgens het netwerkmodel van shared services 
werkt op bestuurlijk niveau. Hoewel niet alle secretarissen het met mij eens zijn 
dat ook dit shared services is. Zij vinden dat shared services zich echt richt op 
ondersteunende taken, dus de ambtelijke organisatie. 

Op de volgende vraag uit het interview hebben de secretarissen antwoord 
gegeven gericht op de bestuurlijke kant van WERV. 

Welke organisatievorm is volgens u de meest geschikte vorm voor shared services voor de 
WERV-gemeenten? En waarom?

Uit de gegeven antwoorden op deze vraag heb ik het volgende schema 
opgesteld:

Organisatie-
vorm

De heer 
Jeltema

De heer 
Miedema

Mevrouw 
Oosterwijk

De heer 
Langelaar

Netwerkmodel Ja, mengvorm 
met het 
centrummodel

Mogelijk in 
mengvorm

Liefst deze 
houden

-

Centrummodel Ja Alleen als het 
centrum niet in 
Ede komt

Ja -

Matrixmodel Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Ja Ja -

Shared Service 
Centrum

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

- Ja, ambtelijk

SETA-model Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

- -

Federatie-
gemeente

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

Nee, i.v.m. Wgr 
constructie

- Ja, politiek


