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Voorwoord 
Dit onderzoek is geschreven als afstudeerscriptie voor mijn bachelor Bestuurskunde aan de 

universiteit Twente. Toen ik begon met het zoeken naar een onderwerp, bleek het vrij snel dat mijn 

interesse ligt bij de overheid en dan met name bij de gemeenten. Mijn vader is namelijk werkzaam 

als ambtenaar bij de gemeente Winterswijk en zelf heb ik ook een aantal jaren geholpen via een 

zogeheten ‘Second Generation Job’. Hier heb ik veel ervaring opgedaan en erg plezierig gewerkt.  

Ik vond het lastig om vast te stellen wat ik precies wilde onderzoeken van of over gemeenten, maar 

naar enige tijd van zoeken kwam ik uit op: intergemeentelijke samenwerking. Vervolgens ben ik 

opzoek gegaan naar een begeleider. Samen met prof. dr. Bas Denters ben ik uitgekomen op een 

onderzoek naar de effecten van het regionaal bestuur op de lokale en regionale effectiviteit.  

Bij het uitvoeren en het begeleiden van mijn onderzoek zijn diverse personen behulpzaam geweest. 

Ik wil graag prof. dr. Bas Denters en prof. dr. Marcel Boogers bedanken dat zij mij wilden begeleiden 

bij mijn onderzoek. Een extra dank gaat uit naar prof. dr. Bas Denters die het onderzoek mogelijk 

heeft gemaakt voor mij. Ook de positieve samenwerking en behulpzame feedback heeft mij erg 

geholpen met het schrijven van mijn bachelorscriptie.  

 

Winterswijk, 17 juli 2015, 

Chantal Schoemaker 
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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de effecten van intergemeentelijke 

samenwerking op de gepercipieerde effectiviteit van deze samenwerking. Het belang van regionale 

bestuursvormen neemt steeds verder toe, hoewel de effecten van de intergemeentelijke 

samenwerking vaak nog onduidelijk zijn. Dit betekent dat men toe is aan opheldering. Het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wenst het debat over de regionale 

bestuursvormen te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek en hiervoor is de Quick Scan van 

Boogers et. al. (2015 ) uitgevoerd.  Er  is onder meer onderzocht wat de invloed is van verschillende 

factoren op de effectiviteit van intergemeentelijke samenwerking. In de analyses is met name 

gekeken naar algemene oordelen over de effectiviteit van de intergemeentelijke samenwerking.  

Dit onderzoek is gericht op het onderzoeken van de effecten die de factoren hebben op drie 

aspecten van effectiviteit: probleemoplossing, dienstverlening en voorzieningen en op twee 

schaalniveaus: lokaal en regionaal. De vraag die centraal staat luidt als volgt: 

Wat zijn de effecten van intergemeentelijke samenwerking op de probleemoplossing, dienstverlening 

en voorzieningen van de gepercipieerde effectiviteit van deze samenwerking vanuit het perspectief 

van samenwerkende gemeenten en de regio als geheel? 

Om de aspecten te onderzoeken is een onderscheid gemaakt in lokale probleemoplossing, lokale 

dienstverlening, lokale voorzieningen, regionale probleemoplossing, regionale dienstverlening en 

regionale voorzieningen. Daarnaast wordt ook een onderscheid gemaakt voor de lokale en regionale 

effectiviteit. De data die nodig zijn voor het analyseren van de effecten zijn verkregen uit de Quick 

Scan van Boogers et. al. (2015). 

Het onderzoek begint met een beschrijving van de verschillende aspecten van effectiviteit. Naast de 

zes deelaspecten wordt er ook gekeken naar de totale lokale effectiviteit (op basis van oordelen over 

de effectiviteit ten aanzien van de lokale probleemoplossing, de lokale dienstverlening en de lokale 

voorzieningen) en de totale regionale effectiviteit (op basis van oordelen over de effectiviteit ten 

aanzien van de regionale probleemoplossing, de regionale dienstverlening en de regionale 

voorzieningen). 

Aan de hand van de gemiddelden gekeken of er sprake is van significante verschillen tussen de 

diverse vormen van effectiviteit. Vervolgens spitst het onderzoek zich toe op de effecten die de 

factoren veroorzaken. Het gaat hierbij om factoren die betrekking hebben op de 

samenwerkingsmotieven (namelijk strategisch, tactisch en operationeel belang), de structuur van de 

samenwerking (namelijk het aantal samenwerkingsverbanden en het aantal partners per verband) en 

het klimaat van de samenwerking (op basis van oordelen over de cultuur op basis van consensus, 

vertrouwen en zakelijkheid). 

Om de statistisch significante effecten op de aspecten van de gepercipieerde effectiviteit in kaart te 

brengen worden regressieanalyses gebruikt. Vervolgens wordt er gekeken of er ook sprake is van 

directe en indirecte invloeden. Dit wordt in kaart gebracht door diverse padanalyses. 

Uit de resultaten blijkt dat het algemene beeld dat wordt geschetst in de Quick Scan van Boogers et. 

al. (2015) door deze analyses wordt genuanceerd.  
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De operationele belangen van samenwerking hebben een positief effect op de lokale effectiviteit en 

een negatief effect op de regionale effectiviteit. Bij de inschatting van lokale effectiviteit blijkt dat 

vooral de overwegingen van kostenbesparingen van belang zijn. Verder blijkt dat voor gemeenten 

het oordeel over effectiviteit positiever is als men in meer verbanden participeert. Door een groot 

aantal samenwerkingsverbanden is het mogelijk om de verbanden te specialiseren en de 

samenwerking toe te spitsen op specifieke taken. Bezien we de samenwerkingscultuur dan blijkt dat 

naarmate de consensus hoger wordt de effectiviteit lager wordt en dat de mate van vertrouwen wel 

een positief effect heeft op de ervaren samenwerking.  
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1. Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Rondom intergemeentelijke samenwerking bestaan allerlei vragen: Wat is de rede van de 

samenwerking? Welke motieven en doelstellingen liggen ten grondslag? Welke 

samenwerkingsstructuur is gepast? Welke effecten brengt dit met zich mee? (Binnenlands Bestuur, 

2012). Deze vragen betreffen onder meer de effectiviteit van de samenwerking en zijn toenemend 

actueel vanwege de recente decentralisaties. De gemeenten krijgen steeds meer 

verantwoordelijkheden toegeschoven van de provincies en het Rijk. Een voorbeeld hiervan is de 

Jeugdzorg. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk hiervoor (Rijksoverheid, 2014). Het 

probleem dat ontstaat is dat de kleinere gemeenten niet voldoende toegerust zijn om de zware taak 

op zich te nemen (BZW, 2014). Ze beschikken vaak over onvoldoende kennis, financiële middelen en 

organisatievermogen  om deze taken op zich te nemen. De grotere gemeenten zijn over het 

algemeen beter uitgerust met (niet) financiële middelen, waardoor zij deze taken beter op kunnen 

vangen. Een manier om het vermogen in overeenstemming te brengen met de vele opgaven van 

zowel de grotere als de kleinere gemeenten, is intergemeentelijke samenwerking. Door de 

samenwerking worden middelen gecombineerd en kunnen taken worden verlicht. De 

decentralisaties gaan dus gepaard met een toenemend belang van regionale bestuursvormen 

(Algemene Rekenkamer, 2013). De vraag is of intergemeentelijke samenwerking ook bijdraagt aan de 

effectiviteit van lokaal en regionaal bestuur.  

1.2  Onderzoeksdoel  
In 2015 is een Quick Scan uitgevoerd door Boogers et. al. in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het debat over het belang van regionale 

bestuursvormen te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek. In de analyses is met name 

gekeken naar algemene oordelen over de effectiviteit van intergemeentelijke samenwerking. De 

vraag is echter of de resultaten veranderen als de totale gepercipieerde effectiviteit wordt 

onderverdeeld in aspecten. Zoals in de Quick Scan staat beschreven: ‘het dient als test van de 

indicatoren en het verschaffen van een eerste beeld van de gevolgen van regionaal bestuur voor 

gemeenten, met het oog op vervolgonderzoek’ (Boogers et al. 2015). Verwacht wordt dat de 

kenmerken van de samenwerking verschillende effecten hebben op de onderlinge aspecten van 

effectiviteit. Strategische taken zijn bijvoorbeeld niet zo urgent voor gemeenten als dat ze zijn voor 

het regionaal bestuur. Daarnaast worden operationele doelen kritischer beoordeeld door gemeenten 

en daarmee wel beschouwd als urgent. 

Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van een nauwkeuriger beeld van de effecten van 

intergemeentelijke samenwerking op de diverse aspecten van lokale en regionale effectiviteit. Er 

wordt een onderscheid gemaakt in: lokale probleemoplossing, lokale dienstverlening, lokale 

voorzieningen, regionale probleemoplossing, regionale dienstverlening en regionale voorzieningen. 

Daarnaast wordt ook een onderscheid gemaakt voor de lokale en regionale effectiviteit. Aan de hand 

hiervan is het mogelijk om preciezer aan te geven op welke aspecten de samenwerking wel voorziet 

in de behoeften van de gemeenten en op welke aspecten dit niet het geval is. Door een beeld te 

schetsen van de positieve en negatieve effecten op de diverse aspecten van effectiviteit is het 

mogelijk om exacter te bepalen op welke terreinen en onder welke condities samenwerking wel of 

niet werkt. 



6 
 

1.3  Onderzoeksvraag 
Het onderzoek richt zich op het verduidelijken en onderzoeken van de effecten van diverse 

kenmerken van intergemeentelijke samenwerking op de aspecten van de gepercipieerde effectiviteit. 

De onderzoeksvraag luidt:   

Wat zijn de effecten van intergemeentelijke samenwerking op de probleemoplossing, dienstverlening 

en voorzieningen van de gepercipieerde effectiviteit van deze samenwerking vanuit het perspectief 

van samenwerkende gemeenten en de regio als geheel? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er een onderscheid gemaakt tussen een aantal factoren 

die kenmerkend zijn voor de intergemeentelijke samenwerking. Daarbij gaat het om de motieven, de 

structuur en de cultuur van de samenwerking. Aan de hand hiervan worden een aantal deelvragen 

onderscheiden. Door deze deelvragen te beantwoorden ontstaat een beeld van de effecten die de 

factoren hebben op de diverse aspecten van de gepercipieerde effectiviteit. Tevens brengen de 

deelvragen een structuur aan in het onderzoek. De eerste vijf deelvragen zijn ter beantwoording van 

de hoofdvraag. De laatste deelvraag is ingevoerd om een vergelijking te maken van de resultaten van 

de effecten van dit onderzoek en de Quick Scan van Boogers et. al. (2015). De deelvragen luiden als 

volgt: 

1. Welke aspecten van gepercipieerde effectiviteit zijn te onderscheiden en in hoeverre zijn er 

verschillen tussen de diverse aspecten van deze effectiviteit? 

2. Wat is het effect van de motieven van regionale samenwerking op de aspecten van de 

gepercipieerde effectiviteit? 

3. Welk effect heeft de relatiestructuur van de samenwerking op de aspecten van de 

gepercipieerde effectiviteit? 

4. Wat is het effect van de samenwerkingscultuur op de aspecten van de gepercipieerde 

effectiviteit? 

5. Wat zijn de directe en indirecte effecten van deze factoren op de lokale en regionale 

effectiviteit? 

6. In hoeverre komen de resultaten van deze studie overeen met de conclusies uit de Quick Scan 

van Boogers et. al. (2015)? 

1.4 Onderzoeksopzet 
Zoals eerder vermeld is dit onderzoek uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de effecten van 

intergemeentelijke samenwerking op de aspecten van effectiviteit. De Quick Scan van Boogers. et. al. 

vormt de basis voor het onderzoek, waardoor gebruik gemaakt wordt van de gegevens van de in de 

Quick Scan geselecteerde (vier) COROP-gebieden. Per gebied zijn de gemeenten onderzocht en de 

regionale samenwerkingsverbanden die aangegaan zijn door de gemeenten. De selectie richt zich op 

het aantal gemeenten, de bevolkingsomvang, de stedelijkheid en de ligging van de regio (Boogers et. 

al., 2015): 

- TWENTE (14 gemeenten): Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, 

Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, 

Wierden.  

(groot, voormalige WGR+-stadsregio, Oost-Nederland) 

- ZUIDOOST DRENTHE (3 gemeenten): Borger-Odorn, Emmen, Coevorden.  

(klein, landelijke regio, Noordoost-Nederland) 
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- ZUIDWEST GELDERLAND (10 gemeenten): Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 

Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel.     

(middelgroot, gematigd stedelijke regio, Midden-Nederland) 

- AGGLOMERATIE ’S-GRAVENHAGE (6 gemeenten): ’s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, 

Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.   

(voormalige WGR+-stadsregio, groot, Randstad) 

Voor de bepaling van de effectiviteit hebben de auteurs gebruik gemaakt van een online 

enquêteonderzoek. De enquête is opgestuurd naar de 33 gemeentesecretarissen uit de 

geselecteerde COROP-gebieden.   
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2. Theoretisch kader 
Regionaal bestuur wordt gedefinieerd als “het geheel van de door Nederlandse gemeenten 

ingestelde regionale samenwerkingsverbanden en de door de Rijksoverheid verplichte regionale 

samenwerkingsvormen die zijn gericht is op het behartigen van een publiek belang” (Boogers et. al., 

2015). Intergemeentelijke samenwerking levert collectieve voordelen op voor de gemeenten. Door 

de samenwerking ontstaan onder andere schaalvoordelen, wordt de doeltreffendheid van de 

uitvoering vergroot en draagt het bij aan het vergroten van de individuele belangen van de lokale 

overheden (Feiock, 2007).  

Boogers et. al. (2015) maken onderscheid tussen drie mogelijke opbrengsten van samenwerking: 

strategisch, tactisch en operationeel. Het doel van de strategische samenwerking is het aanpakken 

van gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven op regionaal niveau. Met de tactische 

samenwerking is het beoogd om de doeltreffendheid te vergroten. Hierbij gaat het om een 

samenwerking om de gedecentraliseerde beleidsopgaven uit te kunnen voeren. Tot slot heeft de 

operationele samenwerking het doel om de bedrijfsvoering te vergroten door het realiseren van 

schaalvoordelen en kostenbesparingen.  

De totale gepercipieerde effectiviteit wordt opgedeeld in acht variabelen:  

1. het vermogen van de gemeente om lokale problemen effectief aan te pakken  

2. een goede dienstverlening aan burgers in de gemeente  

3. een goed aanbod aan voorzieningen in de gemeente  

4. de totale effectiviteit van het lokale bestuur (1-3 gecombineerd) 

5. een adequate aanpak van regionale vraagstukken 

6. het leveren van goede regionale diensten 

7. een goed aanbod aan voorzieningen in de regio 

8. de totale effectiviteit van het regionale bestuur (4-6 gecombineerd) 

Tabel 1: Overzicht aspecten van de gepercipieerde effectiviteit 

 

 

 

 

 

 Lokaal Regionaal 

Probleemoplossing 1 5 

Diensten 2 6 

Voorzieningen 3 7 

Totaal 4 8 
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3. De effecten van de inrichting van het regionaal bestuur 
De variabelen die centraal staan in het onderzoek en onderzocht worden zijn de aspecten van de 

gepercipieerde effectiviteit en de kenmerken van de samenwerking. Deze zullen aan de hand van het 

artikel van Boogers et. al. (2015) gedefinieerd worden.   

3.1  De gepercipieerde effectiviteit 
De gepercipieerde effectiviteit van intergemeentelijke samenwerking geeft inzicht in de bijdrage van 

de samenwerkingsverbanden aan het realiseren van de doelen van de gemeenten en de regio. De 

effectiviteit is gebaseerd op de door gemeentesecretarissen gemaakt inschatting van de bijdrage van 

de regionale samenwerkingsverbanden aan de lokale en regionale beleidsopgaven. De effectiviteit is 

gemeten aan de hand van een enquête1. Deze is ingevuld door 22 van de 33 gemeentesecretarissen 

en de resultaten zijn gepresenteerd in de Quick Scan van Boogers et. al. (2015). Op basis van vraag 2 

uit de enquête wordt de effectiviteit onderverdeeld in aspecten: lokale probleemoplossing, lokale 

dienstverlening, lokale voorzieningen, regionale probleemoplossing, regionale dienstverlening, 

regionale voorzieningen.  

Bij de lokale probleemoplossing wordt het vermogen van gemeenten gemeten om lokale problemen 

effectief aan te pakken. Bij de lokale diensten wordt gemeten of een goede dienstverlening wordt 

geleverd aan de burgers en bij de lokale voorzieningen wordt gemeten hoe goed het aanbod aan 

voorzieningen is. Bij de regionale probleemoplossing, regionale diensten en regionale voorzieningen 

wordt hetzelfde gemeten als bij het lokale niveau, alleen nu op regionaal niveau. Tenslotte gaat het 

bij de lokale effectiviteit om de drie lokale aspecten samen en bij de regionale effectiviteit worden de 

drie regionale aspecten samen gevoegd. 

3.2  De factoren 
De samenwerking van de gemeente is opgedeeld in een drietal factoren die de gepercipieerde 

effectiviteit beïnvloeden, namelijk het karakter van het gemeenschappelijke doel, de relatiestructuur 

van de samenwerking en de samenwerkingscultuur. 

De eerste factor is het karakter van het gemeenschappelijke doel. Deze geeft inzicht in de mate van 

realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. Het gaat hierbij om de mate (schaal van 1-10) waarin 

in regionaal verband gestelde doelen worden gerealiseerd. Er wordt een onderscheid gemaakt in een 

drietal categorieën: strategisch, tactisch en operationele doelen (Boogers et. al., 2015):   

1. Strategisch doelen: hierbij gaat het om het in onderlinge samenhang aanpakken van 

maatschappelijke vraagstukken op de schaal waarop deze vraagstukken zich voordoen 

(economies of scope). Strategische doelen hebben een integraal karakter.  

2. Tactische doelen: betreffen de schaalvoordelen die kunnen worden bereikt door beleidskennis 

en inhoudelijke expertise te delen en financiële risico’s gezamenlijk af te dekken (economies 

of policy). Tactische doelen zijn meestal sectoraal van aard.  

3. Operationele doelen: hebben betrekking op het bereiken van bedrijfseconomische 

schaalvoordelen (economies of scale) door gezamenlijke bedrijfsvoering (personeel, 

organisatie, ICT, administratie, etc.). 

 

                                                           
1
 Zie bijlage A van de Quick Scan van Boogers et. al. (2015) voor de vragenlijst. 
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“Het belang van dit onderscheid is dat bepaalde doelstellingen lastiger te realiseren zijn dan 

anderen” (Boogers, et. al., 2015).  Naarmate een motief sterker wordt, zal de effectiviteit toenemen 

doordat er meer inspanningen geleverd worden. 

De strategische en tactische doelen hebben betrekking op de lokale en regionale probleemoplossing. 

Door het realiseren van kerndoelstellingen in het collegeprogramma en het ontwikkelen van 

doeltreffend beleid kunnen problemen worden opgelost. Operationele doelen zijn van belang voor 

schaalvoordelen en kostenbesparingen die ten goede komen van de regionale en lokale 

dienstverlening en voorzieningen. Op basis hiervan worden twee hypothesen gevormd: 

Hypothese 1: Naarmate intergemeentelijke samenwerking meer van belang is voor de realisatie van 

het collegeprogramma, of voor het ontwikkelen van effectief beleid zal de gepercipieerde effectiviteit 

van samenwerking gericht op lokale/regionale problemen groter zijn.   

Hypothese 2: Naarmate intergemeentelijke samenwerking meer van belang is voor het realiseren van 

schaalvoordelen en kostenbesparing zal de gepercipieerde effectiviteit van samenwerking gericht op 

realiseren van goede lokale/regionale diensten en voorzieningen groter zijn.   

Bij de tweede factor gaat het om de relatiestructuur van de samenwerking en dan met name om de 

bestuurlijke complexiteit. Er wordt een onderscheid gemaakt in het aantal samenwerkingsverbanden 

en het aantal partners per samenwerkingsverband. Als het aantal samenwerkingsverbanden stijgt 

kan dit leiden tot een zogeheten ‘bestuurlijke spaghetti’ (complexiteit) waarin alle verbanden door 

elkaar heen lopen en onoverzichtelijk worden. Het wordt dan onduidelijk welke taken binnen welk 

samenwerkingsverband horen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit leidt tot een negatief effect 

op de gepercipieerde effectiviteit (Boogers et. al., 2015). Aan de hand hiervan zijn twee hypothesen 

geformuleerd: 

Hypothese 3: Naarmate het aantal samenwerkingsverbanden hoger is, zal de effectiviteit van de 

samenwerking lager zijn. 

Hypothese 4: Naarmate het aantal partners per samenwerkingsverband hoger is, zal de effectiviteit 

van de samenwerking lager zijn.  

De derde factor is de samenwerkingscultuur. Hier wordt een onderscheid gemaakt in de mate van 

consensus, de mate van vertrouwen en de zakelijkheid van  het bestuur. Bij de consensus gaat het 

om de mate waarin er overeenstemming heerst in de onderlinge verhoudingen. In de Quick Scan van 

Boogers et. al. (2015) worden de meningsverschillen als indicator genomen. Verondersteld wordt dat 

weinig tot geen meningsverschillen een grote consensus aangeven. De hypothese die hieruit volgt is:  

Hypothese 5: Als de mate van consensus binnen de samenwerking hoger is, zal de effectiviteit van de 

samenwerking ook hoger zijn. 
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Vervolgens richt het wederzijds vertrouwen zich op de mate waarin de partners elkaar vertrouwen. 

In de Quick Scan wordt de link gelegd tussen een gebrek aan vertrouwen en de mate van 

vertrouwen. Het spreekt voor zich dat een groot gebrek aan vertrouwen een lage mate van 

vertrouwen aangeeft. De hypothese die hieruit volgt is: 

Hypothese 6: Als de mate van vertrouwen van de samenwerking hoger is, zal de effectiviteit van de 

samenwerking ook hoger zijn. 

Tot slot gaat het bij de zakelijkheid om resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en vrijblijvendheid. 

Verondersteld wordt dat een samenwerking die gericht is op resultaat en besluitvaardig is een 

positief effect zal hebben op de effectiviteit van de samenwerking. De hypothese die hieruit volgt is: 

Hypothese 7: Naarmate de zakelijkheid van de relatie hoger is, zal de effectiviteit van de 

samenwerking ook hoger zijn.  

 

De variabelen die centraal staan in het onderzoek zijn hieronder weergeven in een basismodel 

(Figuur 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figuur 1: Basismodel analyse invloed van factoren op de gepercipieerde effectiviteit 
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4. Operationalisering van de aspecten en factoren 
De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de bovengenoemde gepercipieerde 

effectiviteit en de factoren. Deze variabelen zijn gekozen om de effecten voor lokale en regionale 

samenwerking in kaart te kunnen brengen voor de COROP-gebieden in de Quick Scan van Boogers et. 

al. (2015).  

4.1  De gepercipieerde effectiviteit 
In het onderzoek wordt de gepercipieerde effectiviteit van de Quick Scan van Boogers et. al. (2015) 

nader onderzocht per aspect. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de data die verzameld is in de 

Quick Scan. 

In eerste instantie wordt er een onderscheid gemaakt in de zes aspecten van effectiviteit: lokale 

probleemoplossing, lokale diensten, lokale voorzieningen, regionale probleemoplossing, regionale 

diensten en regionale voorzieningen. Dit wordt gedaan aan de hand van vraag 2 in de enquête van 

Boogers et. al. (2015)2. Om de verschillende aspecten in te delen in hoofdcomponenten wordt 

gebruik gemaakt van een Principal Component Analyses (PCA) en om de betrouwbaarheid van de 

twee schalen te bepalen is de Cronbach’s Alpha gebruikt. 

4.1.1  Principal Component Analysis  

De PCA wordt gebruikt om de onderlinge relaties te onderzoeken in een set van variabelen. Het is 

een statistische procedure die een orthogonale transformatie gebruikt om een reeks van 

waarnemingen van mogelijk gecorreleerde variabelen te categoriseren in een set van 

hoofdcomponenten (Shlens, 2014). De variabelen zijn ingevoerd in SPSS en de output/beschrijving 

zijn hieronder weergeven: 

Figuur 2 (SPSS output): 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijkt dat twee componenten 76.825 % van de variantie van de zes oorspronkelijke variabelen 

bevatten. De eerste component verklaard 46.892 % van de variantie en de tweede component 

29.933 %. De overige vier componenten verklaren 23.175 % van de variantie. De correlaties tussen 

de items bevestigen dit beeld.3  

 

 

                                                           
2
 Zie bijlage A van de Quick Scan van Boogers et. al. (2015) voor de vragenlijst. 

3
 Zie bijlage B voor de correlaties. 
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Figuur 3 (SPSS output): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezien we figuur 3 dan blijkt dat de lokale aspecten behoren tot component 2 en dat de regionale 

aspecten behoren tot component 1. Dit blijkt uit de hoge factorladingen. Hoe hoger de lading van de 

variabele, hoe belangrijker de variabele is voor de component. De lokale probleemoplossing (0.862), 

de lokale dienstverlening (0.880) en de lokale voorzieningen (0.760) tonen de hoogste waarden bij 

component 2 en de regionale probleemoplossing (0.881), de regionale dienstverlening (0.941) en de 

regionale voorzieningen (0.840) tonen de hoogste waarden bij component 1.  

Op basis van de PCA blijkt dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de effectiviteit op 

lokaal niveau (component 2) en op regionaal niveau (component 1). Vervolgens zijn voor beide 

vormen van effectiviteit schalen geconstrueerd (op basis van de gemiddelde score van de 

bijbehorende drie variabelen) en is de betrouwbaarheid van deze schalen bepaald door middel van 

de Cronbach’s Alpha. 

4.1.2 Cronbach’s Alpha 

De Alpha is een waarde tussen 0 – 1. Een hoge alpha ( > 0.7 ) duidt op een goede betrouwbaarheid.  

Figuur 4 (SPSS output) – lokaal niveau:   Figuur 5 (SPSS output) – regionaal niveau: 
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Uit figuur 4 en 5  blijkt dat beide componenten een hoge Cronbach’s Alpha hebben. De lokale 

effectiviteit heeft een waarde van 0.796 en de regionale effectiviteit heeft een waarde van 0.870. Uit 

de item-total4 blijkt dat de waarde voor de lokale effectiviteit zou stijgen naar 0.878 als de lokale 

voorzieningen eruit gehaald worden. Tenslotte blijkt ook dat de waarde voor de regionale 

effectiviteit zou stijgen naar 0.879 als de regionale voorzieningen eruit gehaald worden. De nieuwe 

Cronbach’s Alpha’s verschillen echter niet veel van de bestaande waarden en op basis van de 

inhoudelijke betekenis blijft dit item deel uitmaken van beide schalen 

4.2  De factoren 
De data van de factoren is ook afkomstig uit de Quick Scan van Boogers et. al. (2015). De reden 

hiervoor is om uiteindelijk een vergelijking te kunnen maken van de beide onderzoeken. Hieronder is 

een kort overzicht gegeven van de operationalisering van de Quick Scan (Boogers et. al., 2015)5/6: 

1. De motieven van de regionale samenwerking zijn gemeten aan de hand van een aantal 

vragen. De gemeentesecretarissen werd gevraagd om aan te geven in hoeverre 

intergemeentelijke samenwerking voor eigen gemeente van belang is voor het realiseren van 

kerndoelstellingen (strategisch), een doeltreffend beleid (tactisch) en het benutten van 

organisatorische schaalvoordelen (operationeel). Ook zijn de gemeentelijke 

programmabegrotingen geanalyseerd om vast te stellen welk karakter elk 

samenwerkingsverband heeft.  

2. Bij de relatiestructuur van de samenwerking is gemeten in hoeveel 

samenwerkingsverbanden een gemeente participeert en hoeveel partners er per 

samenwerkingsverband deelnemen. Deze worden als indicator gebruikt voor de mate van 

complexiteit van het regionaal bestuur. De data voor deze factor is afkomstig uit de 

gemeentelijke programmabegrotingen. 

3. De data voor de samenwerkingscultuur is verzameld aan de hand van de enquête. Om de 

mate van consensus is gemeten door aan de gemeentesecretarissen te vragen in hoeverre de 

samenwerking in de regio zich laat kenmerken door onderlinge meningsverschillen tussen 

gemeenten en meningsverschillen tussen de regio en de gemeenten. Het wederzijds  

vertrouwen is gemeten door te vragen naar het gebrek aan vertrouwen in relatie regio – 

gemeenten en tussen gemeenten onderling in de samenwerking. Tot slot is bij de 

zakelijkheid gevraagd in hoeverre de samenwerking zich kenmerkt door: het realiseren van 

tastbare resultaten, naleving van gemaakte afspraken, snel en daadkrachtig handelen, gering 

kostenbewustzijn, vrijblijvendheid en het maken van afspraken op basis van afrekenbare 

doelstellingen.  

 

                                                           
4
 Zie bijlage A voor item-total. Hierin staat welke waarde de Cronbach’s Alpha aanneemt wanneer een item uit de schaal 

wordt verwijdert.  
5
 De Cronbach’s Alpha (betrouwbaarheidsmaatstaf) is significant op p < 0.10 in de Quick Scan van Boogers et.al. (2015). 

Deze maatstaf wordt gehanteerd bij alle factoren.  
6
 De schaal voor de meting van de vragen is geconstrueerd aan de hand van in de Quick Scan ontwikkelde 

meetinstrumenten.   
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      5. Verschillen in de aspecten van effectiviteit 
Door de verschillen in de gemiddelden van de aspecten van de gepercipieerde effectiviteit te 

analyseren aan de hand van een gepaarde t-toets wordt een antwoord gegeven op de eerste 

deelvraag:  

Welke aspecten van gepercipieerde effectiviteit zijn te onderscheiden en in hoeverre zijn er verschillen 

tussen de diverse aspecten van deze effectiviteit? 

Zoals eerder vermeld hebben Boogers et. al. (2015) gebruik gemaakt van een enquête voor het 

verzamelen van data. Dit is gedaan door te vragen in hoeverre de intergemeentelijke samenwerking 

in de afgelopen jaren daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de aanpak van lokale en regionale 

vraagstukken, de lokale en regionale dienstverlening en de lokale en regionale voorzieningen. Twee 

derde (22 gemeentesecretarissen) heeft hierop geantwoord. De antwoorden zijn ingevoerd in SPSS 

en aan de hand van een t-toets is een overzicht gemaakt van de gemiddelde scores voor de zes typen 

van effectiviteit7. De resultaten zijn gerangschikt van laag naar hoog en zijn hieronder weergeven:  

 

 

 

 

 

Tabel 2: Overzicht resultaten vergelijking gemiddelden (paired samples) van de zes aspecten. N=22 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Overzicht resultaten vergelijking gemiddelden (paired samples) van de zes aspecten. N=22 

Uit het overzicht blijkt dat de regionale typen van effectiviteit gemiddeld hoger scoren, namelijk 

tussen de 6.00 en 6.82 dan de lokale vormen van effectiviteit, die scoren tussen de 4.86 en 4.95. 

Volgens de gemeentesecretarissen is de samenwerking tussen gemeenten vooral effectief geweest 

op regionaal niveau.  

 

                                                           
7
 Zie bijlage C voor de bijbehorende SPSS output. 

LV Lokale voorzieningen 4.86 

LD Lokale diensten 4.91 

LP Lokale probleemoplossing 4.95 

LE LOKALE EFFECTIVITEIT 4.91 

RV Regionale voorzieningen 6.00 

RD Regionale diensten 6.41 

RP Regionale probleemoplossing 6.82 

RE REGIONALE EFFECTIVITEIT 6.41 
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Er is ook een toets van het verschil van gemiddelden uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in de eerste plaats 

de lokale vormen van effectiviteit statistisch significant lager scoren dan de regionale vormen van 

effectiviteit. In de tweede plaats blijkt uit deze toets dat er tussen de verschillende vormen van 

effectiviteit onderling geen significante verschillen bestaan. Al deze vormen van effectiviteit scoren 

relatief laag. In de derde plaats zien we dat bij de regionale effectiviteit de gemeentesecretarissen 

(nog) tevredener zijn over de bijdrage van samenwerking aan de regionale probleemoplossing dan 

over de twee andere vormen van regionale effectiviteit.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Voor resultaten van de toets voor het verschil van gemiddelden zie bijlage B. 
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      6. Verklaring van de effecten  
Om het effect van de verschillende factoren over de lokale en regionale effectiviteit te analyseren 

wordt gebruik gemaakt van regressie analyses. Een regressie analyse analyseert of er op basis van de 

correlatie van de factoren en de gepercipieerde effectiviteit een causaal verband is. 

De analyses zijn per factor acht maal uitgevoerd, voor iedere (afhankelijke) variabele: lokale 

probleemstelling, lokale diensten, lokale voorzieningen, regionale probleemstelling, regionale 

diensten, regionale voorzieningen, lokale effectiviteit en regionale effectiviteit. De resultaten zijn 

weergeven in tabellen. Uit de analyses zal blijken of de factoren daadwerkelijk van invloed zijn op de 

gepercipieerde effectiviteit en of de invloed een positief (+) of negatief (-) effect oplevert. Verwacht 

wordt dat de belangen van de samenwerking doorwerken in de beoordeling (Boogers et. al.,2015).  

De eerste acht analyses (tabel 4 - 11) zijn gericht op het analyseren van het effect van de motieven 

voor regionale samenwerking op de afhankelijke variabelen.9 Aan de hand hiervan wordt een 

antwoord geformuleerd op de tweede deelvraag: 

2. Wat is het effect van de motieven van regionale samenwerking op de aspecten van de 

gepercipieerde effectiviteit? 

De volgende acht analyses (tabel 12 - 19) zijn gericht op het analyseren van het effect van de 

relatiestructuur van de samenwerking op de afhankelijke variabelen.10Aan de hand hiervan wordt 

een antwoord geformuleerd op de derde deelvraag: 

3. Welk effect heeft de relatiestructuur van de samenwerking op de aspecten van de 

gepercipieerde effectiviteit? 

De laatste acht analyses (tabel 20 - 27) zijn gericht op het analyseren van het effect van de 

samenwerkingscultuur op de afhankelijke variabelen.11 Aan de hand hiervan wordt een antwoord 

geformuleerd op de vierder deelvraag: 

4. Wat is het effect van de samenwerkingscultuur op de aspecten van de gepercipieerde 

effectiviteit? 

Per tabel wordt de Adjusted R square (R2adj) van de analyse weergeven. De waarde geeft een 

samenvatting weer van de invloed van alle onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele. 

Als R2adj = 0.44  betekent dit dat het model 44 % verklaart van de afhankelijke variabele. Ook worden 

de schatter (beta) en de p-waarde weergeven per tabel. Een factor heeft een negatieve invloed als 

blijkt dat de score op de factor stijgt, de ervaren tevredenheid daalt. En een positieve invloed als 

blijkt dat de score op de factor stijgt en de tevredenheid ook stijgt (Boogers et. al., 2015). Tenslotte 

duidt de p-waarde aan of de schatter (beta) statistisch significant is, oftewel p < 0.10. In de tabellen 

wordt dit weergeven door de waarden die statistisch significant zijn vet te drukken. 

 

 

                                                           
9
 Zie bijlage D voor de bijbehorende SPSS output. 

10
 Zie bijlage E voor de bijbehorende SPSS output. 

11
 Zie bijlage F voor de bijbehorende SPSS output. 
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6.1  Motieven voor regionale samenwerking 
Bij de eerste factor wordt er een onderscheid gemaakt in strategisch, tactisch en operationeel belang 

(Boogers et. al., 2015). Verwacht wordt dat naarmate intergemeentelijke samenwerking meer van 

belang is voor de realisatie van het collegeprogramma, of voor het ontwikkelen van effectief beleid, 

de effectiviteit van samenwerking gericht op lokale en regionale probleemoplossing groter zal zijn 

(hypothese 1). Ten tweede wordt verwacht dat naarmate het operationele belang van de 

samenwerking groter wordt, de realisatie van goede lokale/regionale diensten en voorzieningen 

groter worden (hypothese 2). 

De effecten die deze motieven van samenwerking hebben op de gepercipieerde effectiviteit worden 

per variabele weergeven in een tabel en vervolgens per schaalniveau besproken. 

 

6.1.1 Lokale vormen van effectiviteit 

Tabel 4: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale probleemoplossing. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.21 (0.20) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.02 (0.48) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering  0.66 (0.01) 

R2adj= 0.22  
Tabel 5: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale dienstverlening. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.26 (0.13) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.00 (0.50) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering  0.21 (0.22) 

R2adj= -0.02  
Tabel 6: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale voorzieningen. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.13 (0.24) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.04 (0.44) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering  0.58 (0.01) 

R2adj= 0.29  
Tabel 7: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale effectiviteit. Regressie coëfficiënt in 

ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 

 

 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming -0.09 (0.33) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.10 (0.38) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering  0.87 (0.00) 

R2adj= 0.44  



19 
 

Bij de vormen van gemeentelijke effectiviteit is maar één factor van belang: het operationeel motief. 

Het gaat hierbij om kostenbesparingen door het benuttigen van schaalvoordelen. Dit heeft een 

positief effect bij drie van de vier vormen van effectiviteit. Anders dan verwacht (Hypothese 1) is het 

niet zo dat effectiviteit van lokale probleemoplossing groter is als men samenwerking vooral van 

belang acht vanuit overwegingen van beleidsvorming en beleidsontwikkeling. Verder wordt 

hypothese 2 alleen bevestigd voor de lokale dienstverlening en is dus niet van toepassing op de 

lokale voorzieningen. Hypothese 1 en 2 worden op basis van tabel 4 - 7 verworpen.  

 

6.1.2 Regionale vormen van effectiviteit 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.19 (0.12) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.29 (0.12) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering -0.36 (0.03) 

R2adj= 0.09  
Tabel 8: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale probleemoplossing. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.32 (0.05) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.62 (0.03) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering -0.56 (0.01) 

R2adj= 0.23  
Tabel 9: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale dienstverlening. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.50 (0.00) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.26 (0.17) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering -0.34 (0.05)  

R2adj= 0.25  
Tabel 10: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale voorzieningen. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Strategische belang: beleidsvorming  0.34 (0.02) 

Tactisch belang: beleidsontwikkeling  0.39 (0.06) 

Operationeel belang: bedrijfsvoering -0.42 (0.01) 

R2adj= 0.24  
Tabel 11: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale effectiviteit. Regressie coëfficiënt in 

ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 

Bezien we de regionale effectiviteit dan valt op dat alle drie verklaringsfactoren een significant effect 

hebben op de ervaren regionale effectiviteit. Er is steevast sprake van een positief effect van 

strategisch en/of tactische belang op de gepercipieerde vormen van regionale effectiviteit, met 

uitzondering van de regionale probleemoplossing waar het effect niet statistisch significant is. Het 

wijst erop dat men de regionale effectiviteit vooral apprecieert als men strategische of tactische 

samenwerkingsmotieven van belang acht.  
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Als men evenwel vooral oog heft voor de mogelijk winst van samenwerking vanuit 

kostenbesparingen (operationeel belang), dan is men overwegend negatief over de regionale 

effectiviteit. 

Hypothese 1 en 2 worden ook hier verworpen. Er is geen systematische koppeling tussen een 

bepaald samenwerkingsbelang en de diverse effectiviteitsoordelen.  

 

6.2  Relatiestructuur van de samenwerking 
De tweede factor heeft betrekking op de relatiestructuur van de samenwerking, met name gericht op 

de complexiteit. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in het aantal samenwerkingsverbanden en 

het aantal partners per samenwerkingsverband (Boogers et. al., 2015). Op basis van de hypothese 3 

wordt verwacht dat naarmate het aantal samenwerkingsverbanden hoger is de effectiviteit van de 

samenwerking lager zal zijn. Bij een groot aantal samenwerkingsverbanden dreigen de verbanden 

door elkaar heen te gaan lopen, waardoor ze onoverzichtelijk worden. Dit heeft een negatief effect 

op de effectiviteit. Hetzelfde wordt verwacht bij het aantal partners per samenwerkingsverband 

(hypothese 4). Naarmate dit aantal hoger is, zal de effectiviteit van de samenwerking lager zijn.  

De effecten van de relatiestructuur worden per variabele weergeven in een tabel en vervolgens per 

schaalniveau besproken. 

 

6.2.1 Lokale vormen van effectiviteit 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.48 (0.06) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.02 (0.37) 

R2adj= 0.12  
Tabel 12: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale probleemoplossing. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.48 (0.08) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.05 (0.25) 

R2adj= 0.03  
Tabel 13: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale dienstverlening. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.42 (0.06) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.07 (0.11) 

R2adj= 0.03  
Tabel 14: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale voorzieningen. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
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Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.46 (0.04) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.05 (0.19) 

R2adj= 0.10  
Tabel 15: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale effectiviteit. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 

Uit de analyses blijkt dat bij alle aspecten van lokale effectiviteit er een positief effect is voor het 

aantal samenwerkingsverbanden. Hieruit is af te leiden dat naarmate het aantal 

samenwerkingsverbanden hoger is, de effectiviteit van de samenwerking ook hoger is. Er is dus geen 

sprake van het ontstaan van een ‘bestuurlijke spaghetti’, waardoor gelet op de lokale effectiviteit 

hypothese 3 wordt verworpen. Een hoger aantal samenwerkingsverbanden leidt niet tot een 

complexiteit van verbanden, maar maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. Voor iedere taak is 

namelijk een samenwerkingsverband beschikbaar.  

Anders dan verwacht is er geen statistisch significant effect van het aantal partners. Evenwel is er 

ook geen positief effect zoals dat bij het aantal samenwerkingsverbanden wel het geval is. Hypothese 

4 wordt verworpen voor de lokale vormen van effectiviteit. 

 

6.2.2 Regionale vormen van effectiviteit 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.03 (0.45) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.01 (0.42) 

R2adj= -0.10  
Tabel 16: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale probleemoplossing. Regressie coëfficiënt 
in ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.28 (0.16) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.05 (0.19) 

R2adj= -0.04  
Tabel 17: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale dienstverlening. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.40 (0.05) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.04 (0.19) 

R2adj= 0.07  
Tabel 18: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale voorzieningen. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Aantal samenwerkingsverbanden  0.23 (0.14) 

Aantal partners per samenwerkingsverband -0.03 (0.22) 

R2adj= -0.04  
Tabel 19: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale effectiviteit. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
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Bezien we de regionale effectiviteit dan is er alleen een positief effect zichtbaar van het aantal 

samenwerkingsverbanden op de regionale voorzieningen. Met een uitzondering wordt hypothese 3 

verworpen. Er is namelijk slechts één verwacht positief statistisch significant effect zichtbaar. 

Tot slot wordt ook hier hypothese 4 verworpen. De waarden zijn net als voor de lokale vormen van 

effectiviteit niet statistisch significant, waardoor er geen systematische koppeling is tussen het aantal 

partners van de relatiestructuur en de diverse effectiviteitsoordelen. Evenwel is ook hier geen sprake 

van een positief effect van het aantal partners per samenwerkingsverband op de ervaren regionale 

effectiviteit.  

6.3 Samenwerkingscultuur  
De derde factor is de samenwerkingscultuur, waarbij het gaat om de overeenstemming (consensus), 

het vertrouwen en de ervaren zakelijkheid van de samenwerkingsverbanden (Boogers et. al., 2015). 

Op basis van hypothese 5 wordt verwacht dat een hogere mate van overeenstemming leidt tot een 

hogere mate van effectiviteit van de samenwerking. Hetzelfde wordt verwacht op basis van 

hypothese 6 en 7 bij de twee andere aspecten van de samenwerkingscultuur, namelijk dat naarmate 

de factor sterker is er meer effectiviteit is.  

De effecten van de samenwerkingscultuur worden per variabele weergeven in een tabel en 

vervolgens per schaalniveau besproken. 

 

6.3.1 Lokale vormen van effectiviteit 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming -0.63 (0.04) 

Vertrouwen  0.49 (0.06) 

Zakelijkheid  0.27 (0.25) 

R2adj= 0.09  
Tabel 20: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale probleemoplossing. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming -0.74 (0.02) 

Vertrouwen  0.49 (0.06) 

Zakelijkheid  0.57 (0.09) 

R2adj= 0.17  
Tabel 21: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale dienstverlening. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming  0.01 (0.49) 

Vertrouwen  0.42 (0.07) 

Zakelijkheid -0.07 (0.42) 

R2adj= 0.03  
Tabel 22: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale voorzieningen. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
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Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming -0.45 (0.05) 

Vertrouwen  0.46 (0.03) 

Zakelijkheid  0.25 (0.22) 

R2adj= 0.13  
Tabel 23: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de lokale effectiviteit. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Uit de analyses blijkt dat op lokaal niveau er sprake is van een negatief effect van consensus op de 

effectiviteit van de samenwerking. Een hogere mate van consensus leidt op basis van de analyses tot 

een lagere effectiviteit, waardoor hypothese 5 op lokaal niveau wordt verworpen. 

Bezien we de mate van vertrouwen dan blijkt uit de analyses dat er op lokaal niveau sprake is van 

een positief effect. Een hogere mate van vertrouwen leidt tot een hogere ervaren effectiviteit van de 

samenwerking. Op basis hiervan wordt hypothese 6 niet verworpen. 

Tot slot is er sprake van een positief effect van de ervaren zakelijkheid op de lokale voorzieningen.  

De overige waarden zijn statistisch niet significant. Met uitzondering wordt hypothese 7 verworpen 

voor de lokale effectiviteit. 

 

6.3.2 Regionale vormen van effectiviteit 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming  0.24 (0.11) 

Vertrouwen  0.11 (0.27) 

Zakelijkheid  0.16 (0.24) 

R2adj= 0.23  
Tabel 24: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale probleemoplossing. Regressie coëfficiënt 
in ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming  0.38 (0.08) 

Vertrouwen  0.01 (0.48) 

Zakelijkheid  0.22 (0.25) 

R2adj= 0.18  
Tabel 25: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale dienstverlening. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 
 

Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming  0.13 (0.30) 

Vertrouwen  0.03 (0.46) 

Zakelijkheid  0.24 (0.22) 

R2adj= 0.00  
Tabel 26: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale voorzieningen. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
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Verklaringsfactoren Coëfficiënt 

Overeenstemming  0.25 (0.12) 

Vertrouwen  0.05 (0.40) 

Zakelijkheid  0.21 (0.20) 

R2adj= 0.19  
Tabel 27: Regressieanalyse: het effect van de verklaringsfactoren op de regionale effectiviteit. Regressie coëfficiënt in 
ongestandaardiseerde bèta’s. N = 22. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p < 0.10. 
 

Op regionaal niveau is er wel sprake van een positief effect van consensus op de ervaren effectiviteit 

in tegenstelling tot de lokale vormen. Dit geldt echter alleen voor de regionale dienstverlening. Op 

basis hiervan wordt met uitzondering hypothese 5 verworpen aangezien er maar één statistisch 

significant effect is.  

Bezien we de mate van vertrouwen dan blijkt uit de analyses dat er op regionaal niveau geen 

statistisch significante effecten zijn. Hypothese 6 wordt aan de hand hiervan verworpen, want de 

verwachting van een positief effect op de samenwerking komt niet uit. Hetzelfde geldt voor 

hypothese 7. Ook hier zijn evenwel geen statistisch significante effecten aanwezig en wordt de 

hypothese verworpen. 
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7. Padanalyses 
Tot slot worden padanalyses uitgevoerd om een antwoord te geven op deelvraag 5: 

5. Wat zijn de directe en indirecte effecten van deze factoren op de lokale en regionale 

effectiviteit? 

Per analyse zijn drie verklarende variabelen gebruikt voor zowel de totale lokale en regionale 

effectiviteit. De padanalyses12 zorgen ervoor dat de onderlinge relaties tussen de variabelen 

zichtbaar worden. Naast een directe invloed van een factor op de gepercipieerde effectiviteit is er 

ook de indirecte invloed. De invloed van een factor komt dan gedeeltelijk tot stand via een andere 

factor, die vervolgens weer een link heeft met de gepercipieerde effectiviteit. Een voorbeeld hiervan 

is de relatie tussen het aantal samenwerkingsverbanden, het overeenstemming en de lokale 

effectiviteit. Uit de regressie analyses kon afgeleid worden dat de samenwerkingsverbanden een 

positief effect hebben op de lokale effectiviteit en de overeenstemming een negatief effect. Het is 

aannemelijk dat het aantal samenwerkingsverbanden een negatieve invloed heeft op de mate van 

overeenstemming. Als een groot aantal samenwerkingsverbanden een overeenstemming moet 

sluiten, zijn er veel verschillende meningen in het spel. Dit zorgt ervoor dat het enige tijd kan duren 

voordat een overeenstemming bereikt wordt of dat er zelfs helemaal geen overeenstemming te 

vinden is.  

De padanalyses geven de resultaten van meerdere regressieanalyses weer in een figuur (Boogers et. 

al., 2015). De eerste padanalyse is tussen het aantal samenwerkingsverbanden, het aantal partners, 

het vertrouwen en de lokale effectiviteit. De tweede padanalyses is tussen het aantal 

samenwerkingsverbanden, het aantal partners, de overeenstemming en de lokale effectiviteit. De 

derde en vierde padanalyses zijn hetzelfde als de eerste twee analyses, alleen is de lokale effectiviteit 

vervangen door de regionale effectiviteit.  

Voor alle padanalyses geld dat er een samenhang is tussen het aantal samenwerkingsverbanden en 

het aantal partners per samenwerkingsverband. In de padanalyses wordt deze samenhang 

weergeven aan de hand van één lijn met twee pijlen. De samenhang tussen deze onafhankelijke 

variabelen is in alle analyses gelijk (positief statistisch significant 0.54(0.00)). Omdat deze waarden 

overal gelijk zijn, wordt de samenhang niet apart per padanalyse besproken. 

Vervolgens worden binnen elke analyse de onderlinge relaties tussen de variabelen aangeduid met 

(eenzijdige) pijlen en de bijbehorende coëfficiënt en p-waarde. De p-waarde toont, net als bij de 

vorige analyses, aan of de relatie statistisch significant is en de coëfficiënt toont aan of deze positief 

(+) of negatief (-) is. Ook wordt bij elke analyse de R2adj vermeld om een samenvatting te geven van 

de invloed van alle onafhankelijke variabelen samen hebben op de lokale en regionale effectiviteit. 

Tot slot wordt per pad analyse het totale effect van het aantal samenwerkingsverbanden en het 

totale effect van het aantal partners weergeven.  

De vier padanalyses zijn hieronder weergeven en worden per figuur besproken.  

 

 

                                                           
12

 Zie bijlage G voor de bijbehorende SPSS output 
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Figuur 2: Pad analyse 1: causale samenhang van het aantal samenwerkingsverbanden, aantal partners, vertrouwen en 

lokale effectiviteit. N = 22. Ongestandaardiseerde bèta’s. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op       

p < 0.10. 

R
2adj

 = 0.12 
Totale effect van aantal samenwerkingsverbanden = 0.30 (0.04) 
Totale effect van aantal partners per verband = 0.03 (0.22) 

 
Uit figuur 213 blijkt dat het totale effect van het aantal samenwerkingsverbanden (+ 0.30) vooral 

direct van invloed is op de lokale effectiviteit. De directe invloed is + 0.39. De indirecte invloed komt 

tot stand via de factor vertrouwen (+ 0.21 * + 0.24 = + 0.05), via de factor aantal partners (+ 3.56 * - 

0.04 = - 0.14) en via de factor aantal partners en vertrouwen (+ 3.56 * + 0.02 * + 0.24 = + 0.02). Dit 

betekent dat de invloed van het aantal samenwerkingspartners voor een deel indirect tot stand komt 

via de twee mediators (interveniërende variabelen). Dit deel is echter zeer klein en niet statistisch 

significant.  

Verder blijkt dat de mate van vertrouwen niet verklaard kan worden door middel van het aantal 

samenwerkingsverbanden en het aantal partners per verband. Het effect is in beide gevallen niet 

statistisch significant. Ook is het effect van de mate van vertrouwen op de lokale effectiviteit 

bescheiden en niet statistisch significant.  

De overige bevindingen komen overeen met de eerdere regressieanalyses, namelijk een hoger aantal 

samenwerkingsverbanden leidt tot een hogere ervaren lokale effectiviteit.  

 

                                                           
13

 Het toevoegen van de coëfficiënten en de sommen in de uitleg van figuur 2 is bedoeld ter verduidelijking bij het lezen van 
de pad analyse. De andere drie pad analyses worden op dezelfde manier afgelezen, alleen worden de waarden niet meer in 
de tekst vernoemd.  



27 
 

Figuur 3: Pad analyse 2: causale samenhang van het aantal samenwerkingsverbanden, aantal partners, overeenstemming 

en lokale effectiviteit. N = 22. Ongestandaardiseerde bèta’s. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op p 

< 0.10. 

R2adj = 0.06 
Totale effect van aantal samenwerkingsverbanden = 0.30 (0.04) 
Totale effect van aantal partners per verband = 0.03 (0.22) 
 
Het totale effect van het aantal samenwerkingsverbanden en het aantal partners per verband is 

hetzelfde als in figuur 2. Dit is omdat in beide gevallen de onafhankelijke variabelen en de 

afhankelijke variabele gelijk zijn. Het verschil zit in de mediator. In figuur 2 is dit de mate van 

vertrouwen en in figuur 3 is dit de mate van overeenstemming.  

Uit figuur 3 blijkt dat de mate van overeenstemming deels verklaard kan worden door het aantal 

partners per verband. Een hoger aantal samenwerkingspartners leidt tot een lagere mate van 

overeenstemming. De bestuurlijke drukte gaat ten koste van de mate van consensus. Echter, anders 

dan verwacht, gaat een groter aantal samenwerkingsverbanden niet ten koste van de lokale 

effectiviteit. 

Tot slot blijkt ook hier dat een hoger aantal samenwerkingsverbanden dus leidt tot een hogere 

ervaren lokale effectiviteit.  

 
Figuur 4: Pad analyse 3: causale samenhang van het aantal samenwerkingsverbanden, aantal partners, vertrouwen en 

regionale  effectiviteit. N = 22. Ongestandaardiseerde bèta’s. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant op 

p < 0.10. 

R2adj = 0.04 
Totale effect van aantal samenwerkingsverbanden = 0.11 (0.21) 
Totale effect van aantal partners per verband = 0.00 (0.46) 
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Uit figuur 4 blijkt dat het aantal samenwerkingsverbanden en het aantal partners geen effect hebben 

op de ervaren regionale effectiviteit. Dit is in overeenstemming met eerdere bevindingen. Ook blijkt 

dat de mate van vertrouwen niet verklaard kan worden door middel van de onafhankelijke 

variabelen. De effecten zijn niet statistisch significant.  

Wel blijkt dat de mate van vertrouwen een positief effect heeft op de ervaren regionale effectiviteit. 

Dit is in tegenstelling tot de eerdere bevindingen waaruit bleek dat de mate van vertrouwen geen 

statistisch significante invloed heeft op de motieven van regionale effectiviteit. Dit verschil komt 

vooruit uit het feit dat in figuur 4 ook rekening is gehouden met de effecten van de structuur van de 

samenwerking, namelijk het aantal verbanden en het aantal partners.

Figuur 5: Pad analyse 4: causale samenhang van het aantal samenwerkingsverbanden, aantal partners, overeenstemming 

en regionale  effectiviteit. N = 22. Ongestandaardiseerde bèta’s. P-waarde vermeld tussen haakjes. Vetgedrukt = significant 

op p < 0.10. 

R2adj = 0.22 
Totale effect van aantal samenwerkingsverbanden = 0.11 (0.21) 
Totale effect van aantal partners per verband = 0.00 (0.46) 
 
Uit figuur 5 blijkt dat ook hier geen sprake is van een statistisch significant effect van de 

onafhankelijke variabelen op de ervaren regionale effectiviteit. Dit komt overeen met figuur 4 en de 

eerdere bevindingen. Wel blijkt dat de mate van overeenstemming deels verklaard kan worden door 

middel van het aantal partners per samenwerkingsverband. Dit is in overstemming met figuur 3 waar 

het aantal samenwerkingspartners ook een negatief effect hebben op de mate van consensus. Tot 

slot heeft de mate van overeenstemming een positief effect op de ervaren regionale effectiviteit. 

Ook dit is in overeenstemming met eerdere bevindingen.  

Geconcludeerd kan worden dat de mate van vertrouwen en de mate van overeenstemming een 

positief significant effect hebben op de regionale effectiviteit. Dit betekent dat naarmate het 

vertrouwen/de overeenstemming hoger is, de ervaren regionale effectiviteit ook hoger is. In 

tegenstelling tot de regionale effectiviteit hebben deze factoren geen significante invloed op de 

ervaren lokale effectiviteit. Mogelijk vanwege de gerichtheid van de lokale effectiviteit op de 

operationele belangen. Wel heeft het aantal samenwerkingsverbanden een positieve significante 

invloed op de lokale effectiviteit. Hierdoor neemt de lokale effectiviteit toe als het aantal 

samenwerkingsverbanden toeneemt en blijkt de bestuurlijke drukte niet ten koste te gaan van de 

lokale effectiviteit. Ook blijkt dat het aantal partners een negatief significant effect heeft op de mate 

van overeenstemming. Een hoger aantal partners per verband leidt tot een lagere mate van 

consensus. Tot slot is er een positief significante samenhang zichtbaar van het aantal 

samenwerkingsverbanden en het aantal partners op elkaar in alle vier pad analyses.  
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8. Overzicht bevindingen 
In paragraaf 4.1 en hoofdstuk 5 is er op basis van vergelijking van de gemiddelden en de 

bijbehorende t-toetsen een antwoord gegeven op de eerste deelvraag. 

Aan de hand van de t-toets blijkt dat er verschillen zijn tussen de aspecten van de effectiviteit. De 

gemeentesecretarissen zijn van mening dat de samenwerking vooral effectief is geweest op regionaal 

niveau. Verder zijn ze nog tevredener over de bijdrage van de samenwerking aan de regionale 

probleemoplossing dan over de andere twee vormen van regionale effectiviteit. Tot slot zijn de 

verschillen tussen de lokale vormen van effectiviteit (scoren tussen 4.86 en 4.95) lager dan voor de 

regionale vormen (scoren tussen 6.00 en 6.82).  

Ten tweede hebben de regressieanalyses de effecten zichtbaar gemaakt die de 

samenwerkingsmotieven, de samenwerkingsstructuur en de samenwerkingscultuur hebben op de 

verschillende aspecten van de ervaren effectiviteit. Aan de hand hiervan wordt een antwoord 

gegeven op deelvraag 2, 3 en 4.  

2. Uit de eerste regressieanalyses (tabel 4-11) blijkt dat het operationele motief van belang is voor de 

gemeentelijke effectiviteit. Voor de vormen van regionale effectiviteit geldt dat men deze 

apprecieert als men de strategische en/of tactische samenwerkingsmotieven van belang acht. 

3. De tweede regressieanalyses (tabel 12 - 19) tonen aan dat men op lokaal niveau baat heeft bij een 

toename van het aantal samenwerkingsverbanden en dat er zowel op lokaal als regionaal niveau de 

effectiviteit niet verklaard kan worden door het aantal partners per samenwerkingsverband.  

4. De derde regressieanalyses (tabel 20 - 27) geven weer dat de mate van vertrouwen (+) en de mate 

van overeenstemming (-) met name statistisch significant van invloed zijn op lokaal niveau. Als het 

vertrouwen toeneemt, wordt de samenwerking positiever beoordeeld op lokaal niveau dan wanneer 

de consensus toeneemt. Dan wordt namelijk een lagere effectiviteit ervaren op de gemeentelijke 

vormen van effectiviteit. De regionale vormen van effectiviteit hebben wel baat bij een hogere 

consensus. Dit effect is echter alleen statistisch significant voor de regionale dienstverlening. 

Vervolgens hebben de padanalyses een antwoord gegeven op deelvraag vijf en de directe en 

indirecte effecten van de factoren op de effectiviteit zichtbaar gemaakt. Uit de pad analyses kan 

geconcludeerd worden dat de mate van vertrouwen en de mate van overeenstemming een positief 

significant effect hebben op de regionale effectiviteit en niet op de lokale effectiviteit. Dit verschilt 

met de regressieanalyses. Het verschil kan verklaart worden doordat de verklaringsfactoren in de 

regressieanalyses ingevoerd zijn als onafhankelijke variabelen en in de pad analyses als mediators. 

Verder heeft het aantal samenwerkingsverbanden, net als bij de tweede regressieanalyses 

(hoofdstuk 6.2), met name op lokaal niveau een positieve significante invloed op de effectiviteit. En 

het aantal partners heeft ook, in overeenstemming met de regressieanalyses, geen significante 

invloed op de lokale en regionale effectiviteit. In beide analyses is de verklaringsfactoren ingevoerd 

als onafhankelijke variabelen, waardoor er hier wel een overeenkomst is tussen de bevindingen van 

de tweede regressieanalyses en de pad analyses. 

Om een antwoord te geven op de laatste deelvraag worden de bevindingen van dit onderzoek 

vergeleken met de resultaten uit de Quick Scan van Boogers et. al.  (2015). Deze analyse vind plaats 

in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 9). 
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9. Vergelijking met de Quick Scan 
In de Quick Scan van Boogers et. al. (2015) zijn de effecten van de factoren geanalyseerd op basis van 

de totale gepercipieerde effectiviteit. De resultaten van deze analyses worden bondig weergeven: 

- Regressieanalyse: effecten van de motieven voor samenwerking. 

Uit de analyse blijkt dat het strategisch belang een positief statistisch significant effect heeft 

op de totale gepercipieerde effectiviteit (+ 0.46 (0.05)). Dit betekent dat naarmate de 

beleidsvorming toeneemt, de effectiviteit positiever beoordeeld wordt. 

- Regressieanalyse: effecten van de relatiestructuur van de samenwerking. 

Uit de analyse blijkt dat het aantal samenwerkingsverbanden een positief statistisch 

significant effect heeft op de totale gepercipieerde effectiviteit (+ 0.54 (0.02)). Dit betekent 

dat naarmate het aantal samenwerkingsverbanden toeneemt, de effectiviteit positiever 

beoordeeld wordt en dat dus de ‘bestuurlijke spaghetti’ positief blijkt te zijn voor het 

regionaal bestuur. Ook blijkt het effect van het aantal partners niet statistisch significant (- 

0.22 (0.23)). 

- Regressieanalyse: effecten van de samenwerkingscultuur. 

Uit de analyse blijkt dat het onderlinge vertrouwen een positief statistisch significant effect 

heeft op de totale gepercipieerde effectiviteit (+ 0.51 (0.05)). Dit betekent dat naarmate het 

vertrouwen tussen de partners toeneemt, de ervaren effectiviteit positiever beoordeeld 

wordt. 

- Pad analyse: aantal samenwerkingsverbanden, aantal partners, vertrouwen en effectiviteit. 

Uit de analyse blijkt dat zowel het aantal samenwerkingsverbanden (0.38 (0.06)), als het 

onderlinge vertrouwen (0.48 (0.02)) een positief statistisch significant effect hebben op de 

effectiviteit. Ook is de onderlinge samenhang tussen het aantal samenwerkingsverbanden en 

het aantal partners positief statistisch significant (0.54 (0.00)). De overige relaties zijn niet 

statistisch significant. 

- Tot slot komen de waarden van de totale effecten van het aantal samenwerkingsverbanden 

(+ 0.54 (0.02)) en het totale effect van het aantal partners per verband (-0.21 (0.23))14 

overeen met de waarden van de regressieanalyse.  

Door de resultaten van de Quick Scan van Boogers et. al. (2015) te vergelijken met de resultaten van 

dit onderzoek komen verschillen en overeenkomsten aan het licht en wordt er een antwoord 

geformuleerd op de laatste deelvraag:     In hoeverre komen de resultaten van deze studie overeen 

met de conclusies uit de Quick Scan van Boogers et. al. (2015)? 

Regressieanalyses: effecten van de motieven voor samenwerking:  Uit de Quick Scan blijkt dat 

strategisch belang van samenwerking een positief effect heeft op de ervaren effectiviteit. Bezien we 

de aspecten van effectiviteit apart (dit onderzoek), blijkt dat vooral het operationele belang van 

samenwerking effect heeft op de ervaren effectiviteit. Het beeld wordt gedifferentieerd, want in de 

Quick Scan is geen effect zichtbaar voor operationeel belang. De positieve effecten (op lokale 

effectiviteit) en de negatieve effecten (bij regionale effectiviteit) vallen dan namelijk tegen elkaar 

weg. In een tweede opzicht is er sprake van differentiatie: Bij regionale vormen van effectiviteit is 

men voor zover men belang hecht aan samenwerking op basis van beleidsmatige overwegingen 

                                                           
14

 Het verschil van de waarden van het aantal partners tussen de pad analyse (-0.21) en de regressieanalyse (-0.22) is 
veroorzaakt door het afronden. Zonder afronding komen de waarden overeen (zie SPSS output) 
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(strategisch of tactisch) positief, maar dat wordt deels teniet gedaan voor zover men belang hecht 

aan kostenoverwegingen (operationeel) belang 

Regressieanalyses: effecten van de relatiestructuur van de samenwerking:  Een overeenkomst blijkt 

uit de analyse van de effecten van de complexiteit van het bestuursstelsel. In beide onderzoeken 

heeft het aantal samenwerkingsverbanden een positief statistisch significant effect op de effectiviteit 

en is er sprake van een niet statistisch significant effect van het aantal partners per verband. De 

bestuurlijke drukte leidt niet tot een onoverzichtelijke samenwerking maar tot een hogere 

effectiviteit.   

Regressieanalyses: effecten van de samenwerkingscultuur:  In de Quick Scan is gebleken dat het 

onderlinge vertrouwen een positief statistisch significant effect heeft op de totale gepercipieerde 

effectiviteit. Uit dit onderzoek, waar gekeken is naar de individuele aspecten van effectiviteit, blijkt 

dat niet alleen de mate van vertrouwen (+) effect heeft op de lokale effectiviteit, maar ook de mate 

van overeenstemming (-). Bezien we de regionale effectiviteit dan blijkt dat het effect van de mate 

van vertrouwen niet statistisch significant is en dat de mate van overeenstemming een positief effect 

heeft op de ervaren effectiviteit. 

Tabel 28: Overzicht vergelijking regressieanalyses15 
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Motieven samenwerking    -      

- strategisch +0.46 
(0.05) 

      +0.50 
(0.00) 

+0.34 
(0.02) 

- tactisch       +0.62 
(0.03) 

 +0.39 
(0.06) 

- operationeel  +0.87 
(0.00) 

+0.66 
(0.01) 

 +0.58 
(0.01) 

-0.36 
(0.03) 

-0.56 
(0.01) 

-0.34 
(0.05) 

-0.42 
(0.01) 

Relatiestructuur 
samenwerking 

     - -  - 

- aantal 
samenwerkingsverbanden 

+0.54 
(0.02) 

+0.48 
(0.06) 

+0.48 
(0.08) 

+0.42 
(0.06) 

+0.46 
(0.04) 

  +0.40 
(0.05) 

 

- aantal partners per 
verband 

         

Samenwerkingscultuur      -  - - 

- consensus  -0.63 
(0.04) 

-0.74 
(0.02) 

 -0.45 
(0.05) 

 +0.38 
(0.08) 

  

- vertrouwen +0.51 
(0.05) 

+0.49 
(0.06) 

+0.49 
(0.06) 

+0.42 
(0.07) 

+0.46 
(0.03) 

    

- zakelijkheid   +0.57 
(0.09) 

      

                                                           
15

 In de tabel zijn alle statistisch significante waarden weergeven van de resultaten van de Quick Scan van Boogers et. al. 

(2015) en van dit onderzoek. 
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      10.  Conclusie 
In de conclusie wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag: 

Wat zijn de effecten van intergemeentelijke samenwerking op de probleemoplossing, dienstverlening 

en voorzieningen van de gepercipieerde effectiviteit van deze samenwerking vanuit het perspectief 

van samenwerkende gemeenten en de regio als geheel? 

1. Welke aspecten van gepercipieerde effectiviteit zijn te onderscheiden en in hoeverre zijn er 

verschillen tussen de diverse aspecten van deze effectiviteit? 

Uit het onderzoek bezien we dat de gepercipieerde effectiviteit te onderscheiden is in: lokale 

probleemoplossing, lokale dienstverlening, lokale voorzieningen, regionale probleemoplossing, 

regionale dienstverlening en regionale voorzieningen. Ook is het mogelijk om de aspecten in te delen 

in twee hoofdcomponenten: lokale effectiviteit en regionale effectiviteit, die elkaar wederzijds 

beïnvloeden. Het grootste verschil opgemerkt uit de ervaren effectiviteit is dat de samenwerking 

voor de regionale vormen positiever worden beoordeeld door de gemeentesecretarissen. Verder zijn 

de verschillen tussen de lokale vormen van effectiviteit lager dan voor de regionale vormen. 

De verklaringsfactoren die een statistisch significante invloed hebben op de aspecten van de 

gepercipieerde effectiviteit zijn: de motieven voor samenwerking, de relatiestructuur van de 

samenwerking en de samenwerkingscultuur. 

Bezien we de gemeentelijke effectiviteit dan is er belang bij het operationele motief, namelijk het 

behalen van kostenvoordelen door middel van het benuttigen van schaalvoordelen. Aan de andere 

hand zijn de beleidsvormen (strategisch/tactisch samenwerkingsmotieven) van belang voor de 

regionale vormen van effectiviteit.  

Het aantal samenwerkingsverbanden toont alleen een effect met de lokale effectiviteit. Uit de 

analyse blijkt dat men op lokaal niveau baat heeft bij een stijging in het aantal 

samenwerkingsverbanden en er dus geen sprake is van een negatieve invloed van de ‘bestuurlijke 

spaghetti’ op lokaal niveau.  

Verder blijkt dat de verklaringsfactoren van de samenwerkingscultuur: vertrouwen en consensus 

alleen een significant effect hebben op lokaal niveau. De effectiviteit neemt toe als het vertrouwen 

toeneemt, maar daalt als de consensus toeneemt.    

Wat opvalt is dat het effect van vertrouwen en consensus verandert als deze worden ingevoerd in de 

padanalyses. Hier wordt namelijk ook rekening gehouden met de effecten van de structuur van de 

samenwerking. Het effect is dan niet langer merkbaar op lokaal niveau, maar heeft nu invloed op de 

regionale effectiviteit. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het van belang is om niet alleen te kijken naar de totale effectiviteit, maar 

ook naar de diverse aspecten. De effecten van de factoren veranderen namelijk wanneer de 

aspecten individueel worden bezien16. Ook is het dan mogelijk om preciezer aan te geven op welke 

aspecten de samenwerking een positief effect hebben en waar dit niet het geval is. 

 

                                                           
16

 Zie hoofdstuk 9: vergelijking met de Quick Scan van Boogers et. al. (2015) 



33 
 

     11.  Beperkingen en aanbevelingen  
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de data van de Quick Scan van Boogers et. al. (2015). De 

data is toen der tijd verzameld aan de hand van een enquête. Deze is ingevuld door 22 van de 33 

gemeentesecretarissen van de gemeenten in de geselecteerde COROP-gebieden en gebruikt als data 

voor het onderzoek naar de effecten. Een beperking die hier aan de orde is, is dat het beeld van 

effectiviteit gebaseerd is op perceptie, namelijk de meningen van de gemeentesecretarissen. 

Meningen verschillen doorgaans van elkaar en zijn gebaseerd op hoe de desbetreffende persoon de 

gebeurtenis en/of situatie ervaart. Dit betekent dat in het onderzoek gebruik is gemaakt van de 

subjectieve effectiviteit en niet van een objectieve effectiviteit. Een mogelijkheid voor een 

vervolgonderzoek is het onderzoeken van de effecten op de objectieve effectiviteit.  

Een tweede beperking is het aantal respondenten en heeft betrekking op de externe validiteit. Twee 

derde van de gemeentesecretarissen heeft de enquête ingevuld. Dit tast de nauwkeurigheid van het 

onderzoek aan, omdat er slechts gebruik gemaakt wordt van een klein aantal onderzoekseenheden. 

Ook is een uitspraak aan de hand van de percepties van 22 respondenten is niet representatief voor 

alle gemeentesecretarissen in Nederland. Dit betekent dat de effecten alleen van toepassing zijn op 

de gemeten COROP-gebieden en niet op het gehele regionaal bestuur in Nederland. Door in een 

vervolgonderzoek meer respondenten te vragen de enquête in te vullen en de data vervolgens 

samenvoegen te voegen met de eerder verkregen data, wordt het aantal respondenten vergroot en 

daarmee ook de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het onderzoek. Hetzelfde geldt voor het 

aantal COROP-gebieden. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van vier van de 40 COROP-gebieden 

in Nederland. Ook dit is een optie om uit te breiden.  

Een derde beperking van het onderzoek is de meting van de aspecten van de gepercipieerde 

effectiviteit. Dit heeft betrekking op de interne validiteit van het onderzoek. Over elk aspect is een 

vraag gesteld die de respondenten konden beantwoorden op basis van een schaal van 1-10. Een 

bedreiging die zich hier voordoet is: meten de verzamelde gegevens datgene wat zij dienen te 

meten? De lokale voorzieningen zijn slechts gemeten door te vragen of de gemeente een goed 

aanbod aan voorzieningen heeft. Niet elke respondent heeft het zelfde aanbod aan voorzieningen 

voor zich. De ene hecht meer waarde aan goede scholen en verenigingsgebouwen, terwijl de ander 

vooral let op de gemeentelijke wegen en trottoirs. De validiteit van de lokale voorzieningen kan hier 

verhoogd worden door een lijst op te stellen van voorzieningen in de gemeente en deze te 

beoordelen op een schaal van 1-10. Hierdoor worden steeds dezelfde voorzieningen beoordeeld.     
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