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Bijlage 5. Vragenlijst enquête samenwerkingsscan  

1. Organisatie, resultaten en aansturing 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot de beoogde 

resultaten van en sturing op de samenwerking? 

(7-puntsschaal van 1 ‘helemaal mee oneens’ tot 7 ‘helemaal mee eens’) 

• De opdracht vanuit de deelnemers aan de omgevingsdienst biedt voldoende houvast voor 

de uitvoering van de taken 

• De deelnemers en de omgevingsdienst voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

takenpakket wat bij de omgevingsdienst is belegd 

• De deelnemers sturen wanneer nodig bij door het beleid of de opdracht aan te passen 

• Er zijn bij de omgevingsdienst voldoende financiële middelen beschikbaar voor de 

uitvoering van de taken 

Ruimte voor toelichting / eventuele suggesties voor verbeteringen:…. 

 

2. Kennen en kunnen 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot de beoogde 

resultaten van en sturing op de samenwerking? 

(7-puntsschaal van 1 ‘helemaal mee oneens’ tot 7 ‘helemaal mee eens’) 

• De omgevingsdienst heeft voldoende kennis en competenties voor de uitvoering van de 

taken 

• De deelnemers hebben voldoende kennis en competenties voor goed opdrachtgeverschap 

• Er is bij de omgevingsdienst voldoende capaciteit (menskracht) beschikbaar voor de 

uitvoering van de taken 

 

• Er is bij de deelnemers voldoende capaciteit (menskracht) beschikbaar voor 

opdrachtgeverschap 

Ruimte voor toelichting / eventuele suggesties voor verbeteringen:…. 

 

 



3. Voorspelbaarheid en verwantschap  

De deelnemers en de omgevingsdienst 

• komen afspraken na 

• hebben inzicht in elkaars belangen en standpunten 

• weten wat zij kunnen verwachten van elkaar 

• maken gevoelige zaken bespreekbaar 

Ruimte voor toelichting / eventuele suggesties voor verbeteringen:…. 

 

4. Evenwaardigheid 

 

• De deelnemers en de omgevingsdienst luisteren naar elkaars mening 

• De deelnemers en de omgevingsdienst wisselen op transparante wijze informatie uit (NB 

het gaat hier niet om IT-systemen, maar om houding en gedrag) 

• De deelnemers geven de omgevingsdienst gelegenheid om vanuit uitvoeringsexpertise 

invloed uit te oefenen op de opdracht  

• De omgevingsdienst geeft de deelnemers gelegenheid om vanuit hun verantwoordelijkheid 

als bevoegd gezag invloed uit te oefenen op de uitvoering van de taken door de 

omgevingsdienst 

Ruimte voor toelichting / eventuele suggesties voor verbeteringen:…. 
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