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Aanleiding Samenlevingsakkoorden

• Coalitieakkoord

• CUP

• Brede maatschappelijke opgaves
• Zorg en Welzijn
• Jeugdzorg en Onderwijs
• Arbeidsparticipatie
• Energietransitie (Samenlevingsakkoord al in uitvoering)



Wat is een samenlevingsakkoord?
(En wat is het niet?)

• Wat is er af als het af is?

• Op welke vraag is dit het antwoord?

• Wie ondertekent namens de samenleving?

• Hoe blijven we in control?

• Wat is de rol van de raad?

• Waarom regelt de gemeente het niet gewoon zelf?



Wat is een samenlevingsakkoord?
(En wat is het niet?)

= agenda + commitment + inzet
= een duurzaam vitale actiegerichte coalitie
= manier van samenwerken met maatschappelijke partners
= specifieke vorm van Samenleving Voorop

≠ juridisch dichtgetimmerd contract
≠ programmasturing & control
≠ doel op zich
≠ lineair proces



Randvoorwaarden voor succes

• Gelijkwaardige inbreng partners

• Common Ground

• Samenwerken



Kenmerken van de 4 opgaven in 
samenlevingsakkoorden:

• kunnen niet door gemeente alleen effectief worden opgepakt

• breed gevoelde maatschappelijke urgentie

• En/of: laaghangend fruit: kansen op maatschappelijke meerwaarde door 
samenwerking

• belangen die deels overlappen, maar ook divergeren

Vergroten van de cirkel van invloed door samenwerking





Presterende Overheid Samenwerkende Overheid

Rechtmatige Overheid De Actieve Samenleving

wetgeving
controle

sanctioneren
subsidiëren

programmasturing
kaderstelling
uitbesteden

regie

verbinden
inspireren

loslaten
vertrouwen

co-creatie
samenwerken

coalitie
vertrouwen

Politics
keuzes, moraal

Performance
actie, prestaties

Overheid Samenleving
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10 Stappenplan per Samenlevingsakkoord

Stappenplan is hulpmiddel! Stappen samenvoegen of parallel uitvoeren kan. 
Doe wat het beste is voor de opgave!

1. Definiëren doelstellingen & gewenste situatie vanuit eigen organisatieperspectief (CUP). Schets huidige situatie
en verschillenanalyse gewenste situatie? 

2. Bepalen maatschappelijke partners (stakeholdersanalyse) en krijg partners aan tafel.

3. Met facilitator en partners procesontwerp maken
4. Inventarisatie belangen, beelden van opgave, potentiele oplossingen en concrete bijdragen en agendastelling 

o.b.v. overlap doelen, prioriteiten en realiseerbaarheid
5. Bepalen acties en inzet van alle partners; aan de slag, bijsturen en vitaal houden van de samenwerking
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Aandachtspunten

• Procesontwerp!

• Wijsheid van de minderheid

• Alert op split incentives

• Eerlijk over belangen

• Invloed delen om doelen te behalen

• Alle inspanning actiegericht

• KIS



Keuze voor ‘samenwerkende overheid’ impliceert:  Samen 
Beleidsprioriteiten stellen en aanpak bepalen. 
Gevolg: de politieke controle op het geheel verandert. De raad kiest 
er voor om invloed te delen, in de verwachting dat dit extra 
maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak oplevert en de 
uitvoeringskracht van de opgaven versterkt. Het accent verschuift 
voor de raad van inhoud naar proces: focus op de kwaliteit van het 
samenwerkingsproces.

Rol van de raad
• CUP: kader voor samenlevingsakkoorden

• Controle op proces; regiegroep SV

• Raad besluit bij aanpassing kader of budget

• Proces per opgave

Presterende 
Overheid

Samenwerken
de Overheid

Rechtmatige 
Overheid

De Actieve 
Samenleving

Politics

Performance

Overheid Samenleving



Vervolgproces
• Stappenplan gestart

• CUP doelstellingen uitgangspunt
• Aanscherpen doelstellingen gemeente
• Stakeholders/partners al in CUP genoemd
• Wie missen we nog? (5vragen)

• Opdracht facilitator/procesregisseur
• Beleidsmedewerkers handen vrij op inhoud

• tussentijdse terugkoppeling Regiegroep Samenleving Voorop

• Voorjaar 2019 uitwisseling op alle 4 de opgaven/samenlevingsakkoorden

• Eventueel: Raadsvoorstel(len)



Vragen?

Presterende 
Overheid

Samenwerken
de Overheid

Rechtmatige 
Overheid

De Actieve 
Samenleving

Politics

Performance

Overheid Samenleving

agenda + commitment + inzet

duurzaam vitale actiegerichte coalitie

doelstellingen - huidige situatie -gewenste 
situatie-maatschappelijke partners - aan tafel -

procesontwerp - Inventarisatie - agendastelling -
acties en inzet - aan de slag


