
 

 

Met ingang van 2018: 
 

24 
Ambtelijke fusies in de praktijk 

 

59  
Participerende gemeenten 

 

15 
% van de Nederlandse gemeenten 

 

1.787.969 
Inwoners 

 

1.186 
Raadsleden 

 

260 
Bestuurders 
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INZICHTEN DELEN EN INSPIRATIE OPDOEN  
 

NETWERK VAN DIRECTEUREN VAN  
AMBTELIJKE FUSIEORGANISATIES 
 
IN LEER- EN INSPIREER-ATELIERS IN GESPREK OVER (DOOR)ONTWIKKELING: SAMEN STERKER! 

  
AMBTELIJKE FUSIES: EEN DUURZAME SAMENWERKINGSVORM… 

Nederland kent inmiddels vele ambtelijke fusieorganisaties. In het palet van 

samenwerkingsverbanden is deze vorm dan ook niet meer weg te denken. En 

dit jaar viert het concept ‘ambtelijke fusie’ zelfs zijn tienjarig bestaan. Daar 

waar critici het als opmaat naar herindeling beschouwden, bewijst de praktijk 

de duurzaamheid van deze samenwerkingsvorm.  

 

…MAAR OOK MET EIGEN DILEMMA’S EN VRAAGSTUKKEN… 

Tegelijk is het een samenwerkingsvorm met bijzondere kenmerken, zoals het 

werken voor meerdere autonome gemeentebesturen. Daardoor doen zich 

specifieke vraagstukken en dillema’s voor. Zoals de balans tussen autonomie 

en couleur locale van gemeentebesturen enerzijds, en de wens tot efficiency 

en beleidsafstemming van de ambtelijke fusieorganisatie anderzijds. Het 

vraagstuk van kostenbeheersing in relatie tot de professionalisering van de 

organisatie en de bestuurlijke ambities. En de verbinding tussen deelnemende 

gemeenten als randvoorwaarde voor succes.  

 

…EN EEN NETWERK OM TE DELEN EN TE INSPIREREN  

Vele ambtelijke fusieorganisaties zijn inmiddels – na een opstartperiode met 

een focus op goed inrichten en functioneren – enige tijd onderweg en richten 

zich nu op stabiliseren en doorontwikkelen. Daarbij zien wij in de praktijk dat 

zij zoeken naar goede voorbeelden en slimme keuzes in hun vraagstukken. Wij 

starten daarom het Netwerk van directeuren van ambtelijke fusieorganisaties. 

Om te inzichten delen, dilemma’s voor te leggen en inspiratie op te doen van 

andere ambtelijke fusies.  

 



 

 

HET LEER- EN INSPIREER-ATELIER  

Tweemaal per jaar organiseert het Netwerk van directeuren van 

ambtelijke fusieorganisaties een Leer- & inspireer-atelier. Een inter-

actieve sessie over een gezamenlijk vraagstuk. Waar u met elkaar in 

gesprek kunt gaan, inzichten kunt delen en inspiratie kunt opdoen om 

uw ambtelijke organisatie verder te ontwikkelen. Aan de hand van 

casussen of met experts. Over wat werkt en niet werkt. En welke 

mogelijkheden er voor uw organisatie zijn.  

 

Elk atelier draait om een vraagstuk rondom de (door)ontwikkeling 

van ambtelijke fusieorganisaties, zoals:  

• STRATEGIE (lange termijn visie op de organisatie, inhoudelijke 

agenda, bestuurlijke prioriteiten) 

• SAMENWERKING (relatie tussen deelnemende gemeenten, 

gezamenlijke opgaven, belangen en ambities, positie in de regio) 

• ORGANISATIE (organisatiestructuur, sturingsconcept, formatie 

en innovatie, digitalisering, werkprocessen, financiën, I&A)   

• DIENSTVERLENING (innovaties in dienstverlening aan 

inwoners, ondernemers en instellingen, monitoring van 

prestaties) 

 

U bepaalt gezamenlijk de gespreksthema’s van het Leer- en 

inspireer-atelier! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET ONDERSTEUNING VAN SEINSTRAVANDELAAR 

Het Netwerk van directeuren van ambtelijke fusieorganisaties wordt ondersteund vanuit SeinstravandeLaar. 

Naast het verzorgen van het secretariaat en het organiseren van de leer- en inspireer-ateliers brengen 

adviseurs hun kennis en ervaring in. Zij hebben in de voorbije jaren meerdere processen richting een 

ambtelijke fusie tussen gemeenten begeleid en zijn betrokken geweest bij diverse vraagstukken rondom 

doorontwikkeling.  

 

Wilt u meer informatie over het Netwerk van directeuren van ambtelijke fusieorganisaties? Of heeft u 

suggesties, bijvoorbeeld voor te bespreken vraagstukken in de leer- en inspireerateliers? Neem dan contact 

op met een van onze adviseurs: 

  

 Stan van de Laar 

s.vandelaar@seinstravandelaar.nl 

06 - 30 37 29 97 

 

Melanie Huurneman 

m.huurneman@seinstravandelaar.nl 

06 – 23 50 94 48 

AANMELDEN  

Wilt u lid worden van het Netwerk van directeuren van ambtelijke fusieorganisaties?  

Meld u zich dan gratis aan via info@ambtelijkefusie.nl 

STRATEGIE

SAMENWERKING

ORGANISATIE

DIENSTVERLENING

ADVIESRAAD 

Het Netwerk van directeuren van ambtelijke fusieorganisaties is er voor en door uzelf! Om die reden intro-

duceren wij een Adviesraad. Bestaande uit een aantal directeuren die met het Netwerk meedenken over 

dé thema’s die van toegevoegde waarde zijn om met elkaar te delen. 
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