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WORKSHOP

Grip op regionale  
samenwerking   
de nieuwe Wgr
Op 1 juli 2022 treedt de vernieuwde Wet gemeenschappelijke 

regelingen in werking. Het doel van de wet is om de democratische 

legitimiteit van samenwerking tussen overheden te versterken. Net als 

eerdere jaren organiseert Berenschot ook in 2022 de workshops ‘Grip 

op regionale samenwerking’ voor raadsleden, over effectiever sturen op 

regionale samenwerkingsverbanden. Weten hoe u hier in de praktijk 

zo goed mogelijk invulling aan geeft? In deze leaflet vindt u informatie 

over de bijeenkomsten, de kosten, contactgegevens en aanmelding. 
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De aanleiding voor de bijeenkomsten

Gemeenten realiseren een groot deel van hun ambities en 

opgaven binnen de regio. Ook gaat een steeds groter deel van 

de gemeentebegroting naar regionale samenwerkingsverbanden. 

Effectief sturen op deze samenwerkingen is niet makkelijk. 

Gemeenteraadsleden ervaren dan ook vaak onvoldoende grip 

op de regio en op regionale samenwerkingsverbanden. Graag 

helpen we u hier meer grip op te krijgen!  

In de workshops putten we uit inzichten van bijeenkomsten 

met meer dan 150 gemeenteraden en jarenlange 

ervaring met evaluaties en adviestrajecten over regionale 

samenwerking. Deelnemende raadsleden leren de regionale 

samenwerkingsverbanden van de gemeente kennen en krijgen 

concrete handvatten aangereikt om hier als raad effectief op te 

sturen. 

Bijeenkomsten in een notendop 

De workshops nemen 2,5 tot 3 uur in beslag en zijn bedoeld 

voor raadsleden van gemeenten en gasten van deelnemende 

gemeenten. Het is mogelijk om de workshops te volgen als 

individuele raad of met meerdere raden tegelijkertijd. We 

bereiden de bijeenkomsten voor door middel van deskresearch 

en afstemming met de griffies van de desbetreffende 

gemeente(n).  

De eerste bijeenkomst is een interactieve bijeenkomst 

gericht op het overdragen van kennis over grip op regionale 

samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten ontvangen raadsleden 

een beknopte hand-out, met daarin een overzicht van de 

belangrijkste regels uit de Wgr voor raadsleden en best practices 

rond grip op regionale samenwerking. In de workshop gaan we 

daarover met u op interactieve wijze in gesprek.  

De tweede bijeenkomst is gericht op het boeken van 

concrete voortgang op samenwerking in de regio. Raadsleden 

gaan onder begeleiding van Berenschot met elkaar in gesprek 

gaan om effectieve samenwerking in de regio concreet te 

maken. Ter afronding leveren we een notitie op met concrete 

handvatten voor samenwerking in de regio. Als er meerdere 

gemeenteraden deelnemen, benoemen we de gezamenlijke 

kansen én de belangrijkste prioriteiten en aandachtspunten  

per gemeente. 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

BIJEENKOMST 1:
Effectief sturen op regionale samenwerking
De bijeenkomst neemt 2,5 tot 3 uur in beslag en is in 

bedoeld voor zowel de nieuwe én meer ervaren raadsleden. 

Het programma kent de volgende vijf onderdelen.

1. Interactieve presentatie over de nieuwe Wgr:

inzicht in de (vernieuwde) wettelijke kaders voor grip op 

regionale samenwerking voor zowel nieuwe als ervaren 

raadsleden.

2. In gesprek over de regionale samenwerking:

een actueel dashboard van de gemeenschappelijke 

regelingen ontstaat een beeld van de belangrijkste 

samenwerkingen in de regio.

3. Interactieve presentatie over best practices rond grip

op regionale samenwerking: goede manieren om 

governance op gemeenschappelijke regelingen te 

organiseren.

4. Met elkaar in gesprek over grip op regionale

samenwerking: raadsleden bespreken wat voor hen 

goede werkwijzen zijn voor grip op regionale samen 

werking. Wat past er bij de opgaven en lokale situatie?

5. Plenaire afsluiting: conclusies uit de groepssessies: wat

past er bij de opgaven en de regio?

Opbrengst: aan het einde van de bijeenkomst ontvangen 

raadsleden een beknopte handout, met daarin een 

samenvatting van de belangrijkste regels en best practices 

voor grip op regionale samenwerking.

Voorbereiding: in samenwerking met de griffie(s) brengen 

we de situatie in de desbetreffende regio in kaart. Indien 

nodig voeren we korte telefonische voorbesprekingen.

Kosten: € 4.000 (exclusief btw) voor voorbereiding,

sessie en afronding.
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BIJEENKOMST 2:
Regionaal samenwerken in de komende
raadsperiode
Het gezamenlijke gesprek over concrete samenwerking 

tussen gemeenteraden is een logisch vervolg op de

eerste kennisgerichte sessie. Ook deze bijeenkomst neemt

2,5 tot 3 uur in beslag en is in beginsel bedoeld voor zowel 

de nieuwe én meer ervaren raadsleden. Het programma 

omvat de volgende vier onderdelen.

• Terugblik op de eerste bijeenkomst: wat waren ook

alweer de wettelijke kaders, de belangrijkste samen 

werkingen en de goede instrumenten voor grip op 

regionale samenwerking?

• Focus vaststellen: in een gezamenlijk gesprek bespreken

we de focus van de avond. Denk aan een specifieke 

opgave of specifieke gemeenschappelijke regelingen.

• In gesprek over regionaal samenwerken: raadsleden

bespreken regionale samenwerking. Wat zijn de

opgaven? Hoe werken we samen? Zijn er concrete 

afspraken te maken?

• Plenaire afsluiting: delen van de opbrengsten van de

deelgesprekken. Wat zijn de gezamenlijke conclusies?

Opbrengst: een korte notitie met concrete handvatten

voor samenwerking in de regio. Als er meerdere 

gemeenteraden deelnemen, benoemen we de 

gezamenlijke kansen én de belangrijkste prioriteiten

en aandachtspunten per gemeente.

Voorbereiding: korte telefonische voorbesprekingen met

de griffie(s) om een eerste orientatie te maken rond de 

focus voor de sessie.

Kosten: € 4.500 (exclusief btw) voor voorbereiding,

sessie en opstellen van de agenda.

De workshops worden in duo’s gegeven door Roeland Stolk, Laurens 

Vellekoop, Anne van Heerwaarden , Kees Gillesse (Berenschot) 

en Rob de Greef (Cooperación). De adviseurs beschikken over 

jarenlange ervaring op het gebied van regionale samenwerking. 

Ze werken ook continu aan kennisontwikkeling op dit gebied. 

Bijvoorbeeld het essay ‘Grip op samenwerking in de praktijk’ 

(2018), een bundeling van lessen en best practices op het gebied 

van regionale samenwerking. Eerder schreven zij in opdracht 

van de Vereniging van Griffiers de handreiking ‘Grip op regionale 

samenwerking’ voor gemeenteraadsleden en griffiers (2015).

Is uw interesse gewekt? 
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via deze link
 
Eerst meer informatie? 
Weten hoe uw raad meer grip kan krijgen op regionale 

samenwerking? Meldt u dan aan voor de workshops!  

Meer informatie of een vrijblijvende offerte is te verkrijgen  

bij onderstaande adviseurs, via projectbureau@berenschot.nl  

of www.berenschot.nl/grip.  

 

Roeland Stolk     
06-12611921     

r.stolk@berenschot.nl 

Laurens Vellekoop 
06-12793399 

l.vellekoop@berenschot.nl 

 

Anne van Heerwaarden  
06-11250327     

a.vanheerwaarden@berenschot.nl 

Kees Gillesse 
06-25722570 

k.gillesse@berenschot.nl

‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel 
sociaal als organisatorisch verandert er veel. Al meer dan  
80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken 
we aan een vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we 
voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. Altijd 
gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor 
mensen, organisaties en de maatschappij.  
 

Berenschot Groep B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  Utrecht
030 2 916 916
www.berenschot.nl

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit 
meerdere invalshoeken bekeken. In ons advies zijn we hard  
op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. 
Onze adviseurs doen er alles aan om complexe vraagstukken 
om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets mee kan. 
Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we 
ons focussen op. 

https://www.griffiers.nl/sites/www.griffiers.nl/files/documenten/grip-op-samenwerking-in-de-praktijk.pdf
https://www.griffiers.nl/dossiers/regionale-samenwerking
https://www.griffiers.nl/dossiers/regionale-samenwerking
https://www.berenschot.nl/grip
mailto:projectbureau%40berenschot.nl?subject=Workshop%0DEffectief%20sturen%20op%20%0Aregionale%20samen%C2%ADwerking%20de%20nieuwe%20Wgr
https://www.berenschot.nl/grip
mailto:r.stolk%40berenschot.nl?subject=Workshop%0DEffectief%20sturen%20op%20%0Aregionale%20samen%C2%ADwerking%20de%20nieuwe%20Wgr%0D
mailto:l.vellekoop%40berenschot.nl?subject=Workshop%0DEffectief%20sturen%20op%20%0Aregionale%20samen%C2%ADwerking%20de%20nieuwe%20Wgr
mailto:a.vanheerwaarden%40berenschot.nl?subject=Workshop%0DEffectief%20sturen%20op%20%0Aregionale%20samen%C2%ADwerking%20de%20nieuwe%20Wgr
mailto:k.gillesse%40berenschot.nl?subject=

