
 
 

 

Aan: medewerkers van (semi-) overheden in Drenthe (gemeenten, provincie, 

waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, maatschappelijke partners)  

 

 
 
‘LEERATELIER REGIONALE SAMENWERKING’  

 
Data: 20 januari, 17 februari, 10 maart en 24 maart 2022 
Locaties: 4 gastgemeenten in Drenthe 
 
 
SAMENWERKING LOONT 
Samenwerken is meer dan ooit relevant; geen organisatie kan haar doelen halen zonder 
slimme partnerschappen. Dat is ook de basis van de samenwerking in de Regio Drenthe, of 
het nu gaat om informele vormen van ketens en netwerken, of om gemeenschappelijke 
organisaties en verbonden partijen. 

Hoe houd je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan 

gemeenten deelnemen? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb 

je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, 

binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Wat betekent 

het voor jou om met netwerkleiderschap te werken in ketens en netwerken?   

Na het succes in 2020 wil de Vereniging Drentse Gemeenten in samenwerking met de VNG 

Academie bij voldoende animo opnieuw het vierdaagse leeratelier 'Regionaal 

Samenwerken' organiseren, waar we ingaan op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een 

theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit je eigen casuïstiek. 

Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken 

in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot 

je beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe pas je die 

inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom? Welke 

dilemma's kom je tegen en hoe kun je daar mee omgaan? Een eigen casus is de rode draad 

van het leeratelier. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan 

betrekken op je eigen situatie. Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je 

eigen krachten en mogelijkheden. 

LEERDOELEN 

• Inzicht in de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen.  

• Scherp beeld van het krachtenveld rondom je eigen samenwerkingsthema's.  

• Versterken van je samenwerkingsvaardigheden en inzicht in de succes- en 
faalfactoren van samenwerken.  

• Inzicht in motieven en samenwerkingsvormen.  

• Kennis van de governance van samenwerken: rolverdelingen en democratische 
legitimatie.  

• Inzicht over je eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerken.  

• Het samen tot een oplossing brengen van een eigen samenwerkingscasus.  

• Het versterken van je persoonlijke netwerk.  

 
 

 



 

 

PROGRAMMA 

Het leeratelier bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij je eigen casus als een rode draad door 

de bijeenkomsten loopt. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

Dag 1: Het speelveld verkend 

• Maatschappelijke transformatie, de netwerksamenleving, wat betekent deze transformatie 
voor gemeenten en voor je rol? 

• Onderlinge kennismaking, uitwisseling; vormen van leergroepen 

• Samenwerken in Drenthe: het dynamische krachtenveld, welke politieke, historische, 
maatschappelijke krachten en persoonlijke, emotionele drijfveren bepalen samenwerking? 

 
Dag 2: Grip op samenwerken 

• Hoe organiseer je samenwerking aan de voorkant, welke vormen en soorten van 
samenwerking zijn er, het samenspel tussen de partijen en wat is de 'governance van 
samenwerken'.  

• Motieven, dilemma’s en succes-en faalfactoren. Hoe is in jouw casus de samenwerking 
opgezet of hoe moet deze worden opgezet? 
 
Dag 3: De eigen rol in samenwerking 

• Samenwerken in ketens en netwerken, netwerkleiderschap.  

• Inzicht over je eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerking.  
 
Dag 4 (middag): Presentatie eindopdracht, plan van aanpak. 

DOCENTEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN 

Het leeratelier staat onder leiding van dr. mr. Maarten Hageman, kerndocent  

samenwerken van de VNG en bij VU Law Academy en voormalig regiosecretaris.  

Daarnaast nodigen we gastdocenten uit en bestuurlijke en ambtelijke ervaringsdeskundigen 

uit onze eigen Drentse regio. 

Review Toke Slaman: 
“Vlak voor de coronapandemie ons leven veranderde volgde ik het Leeratelier 
Regionale Samenwerking. Ik werkte al enkele jaren in verschillende regionale 
samenwerkingen. Tijdens het leeratelier worden wetenschappelijk-theoretische 
verhalen verrijkt met levendige praktijkvoorbeelden. Met bovendien ruime 
aandacht voor vragen en dilemma’s van alle deelnemers. Het leeratelier heeft 
niet alleen een afwisselend programma. Er wordt ook vanuit verschillende 
invalshoeken naar regionaal samenwerken gekeken. Regionaal samenwerken 
was al leuk. Door de leergang werd het nóg boeiender.” 

KOSTEN EN AANMELDEN 

De kosten voor dit leeratelier bedragen € 1.166,39 excl. BTW per persoon, uitgaande van 

een groepsgrootte van 18 deelnemers.  

 

U kunt zich tot 1 november via mail aanmelden bij het VDG-bureau 

secretariaat@vdgdrenthe.nl.  

Met vriendelijke groet,  
 
 
 

  
Martin Nanninga 
ambtelijk secretaris Vereniging van Drentse Gemeenten  

mailto:secretariaat@vdgdrenthe.nl

