
Grenzen verleggen 
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Inleiding 

Samenwerking BOCE in Zuid Oost Drenthe 
 

  Borger Odoorn 
  Coevorden 
  Emmen 

Ca 175.000 inwoners 



Vormen van samenwerking 

  Gastheergemeenteconcept (I en W-deel sociale 
zekerheid, ICT, leerlingen vervoer, inkoop i.o) 

  Gemeenschappelijke regeling (RUD, EMCO, GGD) 
  Uitbesteding (AREA/aandeelhouders) 
  Centrumgemeente ( RMC, Maatschappelijke 

Opvang,   Verslavingszorg) 
  Projectmatig (Makluk zat, project Hondsrug, 

Dryport, windenergie) 
  Maatwerk (zwembad) 



Samenwerking I&A 
  Informatiemanagement en dienstverlening (NUP 

als uitgangspunt, Antwoord© als kader) 

  Samenwerking in Dimpact 

  Dimpact vraagt bredere samenwerking I&A 

  Adviesrapport haalbaarheid samenwerking 



Koers naar samenwerking  
 

Haalbaarheidsonderzoek 

  Organisaties sluiten qua ontwikkeling en visie 
goed op elkaar aan (basis) 

  Samen ontwikkelen en uitvoeren I-Beleid  is een 
langdurig traject (bereidheid) 

  Advies start concreet met automatisering 
(momentum en tastbaar) 



Gradaties van Samenwerking 

Niveau 0:     Geen samenwerking en geen afstemming; 
Niveau 1:  Elkaar op de hoogte houden; 
Niveau 2:  Kennis delen; 
Niveau 3:  Kennis delen, dezelfde keuzes voor  

  systemen maken en los implementeren; 
Niveau 4:  Kennis delen, zelfde keuzes   

  systemen, gezamenlijk implementeren; 
Niveau 5:     Eén project, zelfde keuzes    

  systemen maken, gezamenlijk    
 implementeren en één beheerorganisatie  
 vormen = Gastheermodel 



Gastheergemeentemodel 

  Emmen gastheergemeente;    
 Borger-Odoorn en Coevorden gastgemeente 

  Samenwerking onder behoud van eigen identiteit en 
zelfstandigheid; 

  Opdrachtgever – opdrachtnemerschap 
  Visie document en samenwerkingsovereenkomst 
  Dienstverlening van gastheer op basis van DVO en SLA 
  Samenwerkingsmotieven:  

 kwaliteit, verbetering continuïteit, efficiency en/of 
kostenreductie, 1 voor 3 alle gemeentes 

  Overgang personeel naar gastheergemeente 



Succesfactoren 
samen leren en ontwikkelen 

  Zorg voor balans tussen structuur en cultuur 
  Neem de tijd om elkaar te leren kennen en respecteren 

(erken verschillen & respect couleur locale) 
  Gekozen niveau voor samenwerking en verhoudingen 

binnen voorgenomen verband moeten snel duidelijk zijn 
dat geeft ruimte voor inhoud (wie is gastheer, op welke 
wijze en ook de beslisstructuur) 

  Vakspecialisten vinden elkaar snel op inhoud 
  BOCE tenzij, Dimpact tenzij 
  Win – win situatie moet duidelijk zijn voor alle niveaus, 

in het bijzonder het bestuur 



Om mee te geven 

  As 't niet kan zoas het mut, mut het maor zoas het kan.  

  “Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. En 
dan ineens doe je zomaar het onmogelijke” (Fransiscus)  

  “In goede gesprekken richten partijen zich niet tot 
elkaars woorden maar tot elkaars 
bedoelingen” (Emerson) 

  “Als je faalt, ben je misschien teleurgesteld, maar je bent 
gedoemd als je het niet probeert” 
(Beverly Sills)  


