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Communiceren over bovenregionale samenwerking 

Achtergrond:  
Voor inwoners, met gemeenten. Vier woorden die staan voor alles wat wij doen als Regio Gooi en 
Vechtstreek: met de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en 
Wijdemeren maken wij iedere dag het verschil voor onze inwoners. Wat met elkaar beter lukt en 
meerwaarde heeft, doen wij samen. Een duurzame, gezonde, bereikbare en veilige regio is wat ons 
drijft. Daarbij is onze rol wezenlijk en dienstbaar.  
 
Regio Gooi en Vechtstreek werkt met verschillende partners ook bovenregionaal samen. Een greep uit 
de bovenregionale samenwerking op het fysiek domein:  MRA, Rijk, Provincie, Waterschap, VNG, G40, 
natuurbeheerders, overige regio’s (Amersfoort, Utrecht), maar ook met dienstverleners als NS en 
ProRail (als het gaat om de Gooicorridor, OV Saal), bestuurlijk platform Gooi, Vecht en Diemerscheg, 
Groene Hart, Stelling van Amsterdam/Nieuwe Waterlinie, COA, enz. Ook binnen het sociaal domein 
kennen we de bovenregionale samenwerking: b.v. de Vrouwenopvang (Blijf Groep) en bij Jeugd het 
Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord-Holland, BJ 42 (jeugdzorgregio’s), enz.  

Iedere samenwerking en elk afzonderlijk onderwerp vraagt om een op maat gemaakte 
communicatiestrategie. De doelen, belangen, nut en noodzaak zijn iedere keer verschillend.  

Aanleiding:  
Regio Gooi en Vechtstreek is een constructieve partner aan de verschillende bovenregionale 
overlegtafels. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we binnen de verschillende gremia 
vertegenwoordigd. We voelen ons verantwoordelijk voor wat we doen en willen samen resultaten 
behalen. Onbekend maakt onbemind en van veel samenwerkingsverbanden weten raadsleden en 
inwoners het bestaan niet. De doelen van de samenwerking en de meerwaarde voor de  
regiogemeenten moeten beter voor het voetlicht worden gebracht.  

 

Directe aanleiding voor deze startnotitie is onze samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Concrete vraag van het algemeen bestuur van de Regio is hoe we de voordelen van deze 
samenwerking beter zichtbaar kunnen maken.  
 
Uitgangspunten communicatie bovenregionale samenwerking: 

Meestal wordt gezamenlijk (bovenregionale partij en Regio) opgetrokken en in goed overleg 
afgestemd als er gecommuniceerd wordt over bovenregionale onderwerpen.   
Een aantal uitgangspunten is randvoorwaardelijk als er gecommuniceerd wordt over bovenregionale 
samenwerking. Deze lijken voor de hand te liggen, maar zijn in brede zin toepasbaar en terugkerend:  

- Is communicatie nodig/gewenst?  
- Wie is de afzender van de communicatie  
- Met welk doel wordt gecommuniceerd? 
- Hoe gaan we communiceren (proactief, reactief, frontlinie, achtergrond)?  
- Wat moet het (gewenste) resultaat zijn?  
- Wie (persoon) wordt hieraan bestuurlijk gekoppeld? 
- Welke middelen worden daarbij ingezet (online-offline, Audio visueel, lobby enz.)? 
- Indien nodig en/of wenselijk afstemming tussen Regio en gemeente(n) 

 
Bovenregionale communicatie is maatwerk en niet in één plan te vatten. Ieder onderwerp vraagt om 
een andere strategie. Nut, noodzaak, doel, uitkomst enz. kunnen ook iedere keer verschillen.  
 
MRA communicatie: 

De MRA samenwerking roept regelmatig vragen op  in gemeenteraden over nut en noodzaak. Deze 
vragen zouden idealiter moeten worden omgebogen naar kennis, begrip, herkenning en kansen. De 
voordelen van de MRA samenwerking kunnen beter zichtbaar worden gemaakt via de owned media 
van de Regio Gooi en Vechtstreek en via de gemeenten zelf.  
 
Op dit moment wordt in de MRA samengewerkt op basis van het MRA Convenant, waarin is bepaald 
dat het MRA Bureau verantwoordelijk is voor het versterken van het draagvlak en het vergroten van de 
transparantie van de MRA-samenwerking. Het MRA Bureau zorgt voor het tijdig ontsluiten van 
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relevante informatie, onder meer via de MRA website.  
In de huidige communicatiestrategie zijn bestuurders en ambtenaren van de MRA (ook die niet in de 
MRA-gremia vertegenwoordigd zijn) en raads- en statenleden de primaire doelgroepen. De  MRA treedt 
niet in de formele relatie tussen colleges en volksvertegenwoordiging.  
 
In de nieuwe governance is voorzien in een algemene vergadering bestaande uit vertegenwoordigers 
van alle raden en staten, een bestuur en in een steviger gemandateerde directie. Dat betekent dat de 
MRA des te beter en effectiever met één gezicht en mond naar buiten kan treden, bijvoorbeeld richting 
Den Haag en Brussel.  
 
De nieuwe MRA governance vraagt om een herziening van de communicatiestrategie van de MRA. Het 
hoe is nu nog niet uitgewerkt. Na de zomer komt hierover een strategisch communicatieplan vanuit de 
MRA. Het doel is om het draagvlak voor de MRA te vergroten. De MRA communicatie-afdeling wil laten 
zien waarom samenwerking in- en met de regio nodig is, welke resultaten daarmee zijn beoogd en hoe 
dit het dagelijks leven van inwoners, ondernemers en bezoekers raakt. Dit willen zij o.a. gaan doen 
door een mediaplatform op te richten met AT5.  
 
Als Regio dragen wij graag bij aan dit doel; het mes snijdt immers aan twee kanten. 

- We sluiten aan op de nieuwe communicatiestategie MRA en delen de voor ons relevante 
content; 

- Daarbij duiden we expliciet de betekenis voor regio Gooi en Vechtstreek; 
- Dit doen we o.a.door onze bestuurders hierbij zichtbaar in te zetten (quote, soundbite, reactie, 

optreden enz.);  
- MRA communicatiestrategie wordt gedeeld met de gemeentelijke communicatieadviseurs en 

is een terugkerend agendapunt tijdens het gemeentelijk communicatieoverleg; 
- Agenderen (opnemen in jaarkalender) van bijeenkomsten voor raadsleden over en met de 

MRA (fysiek/webinbar). 
 
 
Vervolg:  
In het algemeen bestuur agenderen we naar aanleiding van de actualiteit of de communicatie over een 
bovenregionale samenwerking aangepast en/of geïntensiveerd of afgeschaald moet worden. Het 
communicatie-aspect wordt expliciet benoemd bij voorstellen in relatie tot de MRA van het algemeen 
bestuur richting gemeenten. Inbreng van alle leden is daarbij gewenst.  
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