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Is de gemeente voor jouw onderneming een belangrijke stakeholder? En wil 

je de samenwerking verbeteren? Dan is de Summerschool Omgaan met de 

gemeente iets voor jou!  

De gemeente is een potentiële klant en veel regelgeving die je bedrijfsvoering beïnvloedt loopt via de 

gemeente. Denk aan de Participatiewet, de WMO of maatschappelijk vastgoed. Een goede relatie 

met de gemeente kan de impact van je onderneming vergroten en biedt zakelijke kansen. 

Toch verloopt de samenwerking nog niet optimaal. Gemeenten werken volgens een andere logica 

dan ondernemers. Door de gemeente beter te begrijpen, weten wat wel en niet kan en hoe je het 

meest effectief communiceert, voorkom je frustratie aan beide kanten. Hiermee bespaar je veel tijd, 

vergroot je zakelijke kansen en maak je van de gemeente een partner waarmee je impact vergroot. 

Social Enterprise NL start daarom in samenwerking met het stedennetwerk G32 de Summerschool 

Omgaan met de gemeente. In dit programma leer je in korte tijd hoe je van de gemeente een partner 

maakt. Het programma bestaat uit interactieve colleges van topdocenten met relevante 

praktijkervaring met veel ruimte om van andere deelnemers te leren. Daarnaast ga je als deelnemer 

aan de slag met je eigen stappenplan. Op deze manier kan je opgedane kennis gelijk in de praktijk 

brengen. 

 

Werkwijze 

Het programma is actiegericht. Dit betekent dat je onder begeleiding van ervaren trainers en experts 

werkt aan je eigen casus. Een module over besluitvorming bij gemeenten blijft niet bij theorie, maar 

je vertaalt dit gelijk voor de gemeenten waarmee je wilt werken.  Na de Summerschool heb je heb je 

een concreet aanvalsplan om de samenwerking met gemeenten naar het volgende niveau te 

brengen. 

 

Leerdoelen 

 Hoe kom je op de juiste manier ‘binnen’ bij een gemeente?  

 Welke procedures van de gemeente zijn van belang? Hoe kan je deze in je voordeel 

omzetten? 

 Hoe krijg je verschillende beleidsafdelingen op één lijn? 

 Hoe vertaal je de meerwaarde van jouw onderneming tot beleidsdoelstellingen? 

 Hoe kijkt een ambtenaar naar samenwerking met sociale ondernemingen? Wat zijn voor een 

ambtenaar do’s and dont’s? 

 

Voor wie? 

Het programma is gericht op alle sociale ondernemingen voor wie de gemeente een belangrijke 

stakeholder is en die de relatie willen verbeteren. Het verkopen van een product of dienst aan de 

gemeente kan daar een onderdeel van zijn. Maar denk ook aan het aanpassen van beleid zodat de 

impact van jouw onderneming wordt vergroot.  
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Voorbereiding 

Deelnemers wordt gevraagd om van te voren hun huidige en gewenste relatie met de gemeente(n) 

te beschrijven en de eigen leerdoelen te formuleren. Hier wordt tijdens de cursus op gereflecteerd 

en gebruikt door de docenten ter voorbereiding.  

 

Docenten 

Alle docenten en trainers hebben ruime ervaring met het werken met gemeenten en zijn getoetst 

door Social Enterprise NL.  

 

Praktisch 

Het programma vindt plaats van 16 tot en met 18 augustus op een centrale locatie in Nederland. De 

kosten bedragen 750,- euro (ex btw). Dit is inclusief lesmateriaal, drie lunches en een diner. Opgeven 

voor de Summerschool kan via: https://goo.gl/forms/O3rm9cdelB0hkPk02 Vragen? Neem contact op 

met Stefan Panhuijsen via stefan@social-enterprise.nl  

  

https://goo.gl/forms/O3rm9cdelB0hkPk02
mailto:stefan@social-enterprise.nl
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 Programma 

Wanneer Titel Inhoud Werkvorm 

    

Dag 1    

 Hoe werkt en denkt 
een gemeente? 

Hoe verhouden wethouder, 
ambtenaren en gemeenteraad zich tot 
elkaar? Waarom is het voor de 
gemeente moeilijk om 'met één stem' 
te spreken? Wanneer is het wel en 
niet zinvol om iets via de wethouder 
te spelen? Waarom werkt een 
gemeente 'traag'? Wat is de rol van de 
politiek?  

Interactief college 
door Willemien 
Vreugdenhil 
(Wethouder Ede, 
voorzitter pijler 
Werk en Economie 
stedennetwerk G32)  

 Wat is je business 
case voor de 
gemeente? 

Deelnemers vertalen de meerwaarde 
van hun onderneming in 
beleidsdoelstellingen van de 
gemeente waarmee ze willen 
samenwerken. Hierbij wordt gewerkt 
met actuele beleidsstukken.  
Vervolgens beoordelen deelnemers 
elkaars business case. 

Opdracht begeleid 
door trainer. 

 LUNCH   

 Wie neemt de 
beslissingen? 

Breng voor jouw gemeente(n) het 
beslissingskader in beeld. Hoe worden 
de beslissingen gemaakt? Wie is er 
eindverantwoordelijk? Hoe verhouden 
de verschillende afdelingen, niveaus 
en bestuurslagen zich tot elkaar? Wie 
zijn je vrienden en wie je vijanden? 
Wat is je strategie om wie te 
beïnvloeden? 

Opdracht begeleid 
door Geurt Jan de 
Heus (auteur ‘Alles is 
onderhandelen’) 

 Hoe voer je de 
onderhandeling? 

Hoe voer je het gesprek met de 
gemeente? Hoe weeg je de 
verschillende belangen af? Welke 
keuzes maak je hierin? Hoe 
onderhandel je het beste resultaat? 

Opdracht begeleid 
door Geurt Jan de 
Heus (auteur ‘Alles is 
onderhandelen’) 

    

Dag 2    

 Hoe breng ik de 
gemeente op één 
lijn? 

Gemeenten kennen verschillende 
afdelingen en verschillende belangen. 
Een sociaal ondernemer heeft vaak 
met meerdere afdelingen te maken en 
moet deze op één lijn zien te krijgen. 
Wat zijn hiervoor de juiste 
strategieën? 

Opdracht begeleid 
door trainers met 
ruime 
overheidservaring. 
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 Wat is het belang 
van procedures en 
regels? 

Samenwerken met de gemeente klinkt 
leuk. Maar wat is samenwerken dan? 
Welke procedures zijn van belang? 
Hoe werkt een aanbesteding? Hoe 
verhouden 'beleid' en 'proces' zich tot 
elkaar? Hoe kan je dit proces 
beïnvloeden?   

Interactief college 
door ervaren 
ambtenaar. 

 LUNCH   

 Hoe komen we van 
één naar tien 
gemeenten? 

Je bent in één gemeente succesvol 
aan de slag. Hoe schaal je op naar 
meerdere gemeenten? Hoe kan je je 
prestaties in een gemeente gebruiken 
voor andere gemeenten? Wat is 
organisatorisch nodig voor opschaling 
naar andere gemeenten? 

Forumgesprek aan 
de hand van de 
ervaringen van twee 
ervaren sociaal 
ondernemers die 
succesvol met 
meerdere 
gemeenten werken. 

 Hoe verder? Deelnemers reflecteren met elkaar op 
de  eigen casus, colleges en 
opdrachten. Er wordt gewerkt aan de 
next steps. Wat wordt jouw 
aanvalsplan om de relatie met de 
gemeente te verbeteren? 

Peer 2 peer onder 
begeleiding van 
trainer. 

    

 DINER   

Dag 3    

 Eindforum Deelnemers presenteren hun 
strategieën en krijgen hierbij feedback 
van elkaar, ervaren ondernemers en 
ambtenaren. 

 

 

Drie maanden na het programma is er een terugkomochtend om de voortgang met elkaar te 

bespreken.   

Alle programmaonderdelen onder voorbehoud. 


