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Functie 4: 
Leren en ervaringsuitwisseling 

1 Delen van kennis: bibliotheek en kennisbank 

Over samenwerking wordt heel veel gepubliceerd. Daarbij kan het gaan over landelijke 
wet- en regelgeving maar ook interessante (onderzoeks)rapporten en publicaties. De 
gemeente Maassluis verzameld systematisch alle relevante publicaties, maakt deze 
toegankelijk via een kennisbank en gebruikt het materiaal voor voortdurende 
doorontwikkeling van de gemeente als samenwerkingsspeler. Hieronder een overzicht 
van relevante documenten uit de kennisbank. 

Document Bron 

Wet- en regelgeving 
Notitie verbonden partijen Commissie BBV, oktober 2016  

Samenvatting Wet Markt en Overheid  
Samenvatting Wet openbaarheid van bestuur  

Rapporten en publicaties 
Eindrapport RKC Maassluis “Grip op verbonden 
partijen” 

RKC Maassluis, 2016 

Handreiking verzelfstandiging en 
samenwerking bij decentrale overheden 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) 2015 

Grip op regionale samenwerking, Handreiking 
voor gemeenteraadsleden en griffiers. 

Rob de Greef en Roeland Stolk, 
Sdu 2015 

Naar een betere wisselwerking tussen 
gemeenteraden en bovengemeentelijke 
samenwerking. 

Raad voor het openbaar bestuur 
(Rob), december 2015 

Gemeente Governance, Handboek Verbonden 
partijen, ‘Twee voeten in één sok’.  

Deloitte, mei 2006 

Handreiking voor het inrichtingen van een 
adequate governance van verbonden partijen. 

Rekenkamercommissie 
Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest, Leidschendam-
Voorburg (WVOLV), januari 2014 

Online afwegingskader ‘Zelf doen, samen doen 
of uitbesteden’.  

Rekenkamercommissie 
Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest, Leidschendam-
Voorburg (WVOLV) 

https://www.commissiebbv.nl/cms/view/4488c58d-0270-4dcc-9812-8cc3ead95c9b/notitie-verbonden-partijen
https://maassluis.notubiz.nl/document/5573670/1/Functie_4b_Wet_Markt_en_Overheid
https://maassluis.notubiz.nl/document/5573671/1/Functie_4c_Wet_Openbaarheid_van_bestuur
http://www.commissiebbv.nl/publish/pages/593/verbonden_partijenen_aanbestedingx.pdf
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2 Delen van leerzame voorbeelden uit de eigen praktijk 
en van andere gemeenten 
 
Uit systematische monitoring en evaluatie van samenwerkingsverbanden ontstaat vaak 
een schat aan leerzame voorbeelden.  
 
Als afsluiting van de jaarlijkse evaluatie van samenwerkingsverbanden (aan de hand van 
de dashboards per samenwerkingsverband) bespreken de ambtelijk accounthouders en 
portefeuillehouders gezamenlijk de resultaten. Daarbij worden ook leerzame 
voorbeelden beknopt opgetekend en geplaatst in de kennisbank. Hiertoe wordt de 
onderstaande tabel bijgewerkt 
 
 
Leerzaam voorbeeld  
Er zijn nog geen leerzame voorbeelden geplaatst  
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