Bijlage 2:
Regionaal werken
Werken in regio’s is een van de twee pijlers in de samenwerking tussen Unie en ABC. Een
regio bestaat uit ongever 201 gemeenten die in elkaars omgeving liggen. Op basis van
huidige aantal gemeenten van Unie en ABC zou een verdeling in 7 regio’s kunnen. Voor de
duur van de samenwerkingsafspraken gaan we uit van 8 regio’s, omdat er in diverse regio’s
groeimogelijkheden zijn voor aansluiting van Nieuwe gemeenten. Er zijn 7 regio’s en voor
elke regio is een regio-coördinator voor 0,2 FTE vrijgesteld.
Werken in regio’s heeft twee doelen:
a. De lokale gemeenten worden ondersteund door regio-coördinatoren voor
begeleiding en advies. De landelijke organisatie komt zo via de regio-coördinatoren
dichterbij de gemeenten. De regio-coördinator bezoekt de gemeenten (oudstenteam,
dienst, gemeentevergadering) en is eerste aanspreekpunt van en voor gemeenten.
b. De lokale gemeenten in een regio leren van elkaar en leven met elkaar mee en
vormen zo een netwerk van gemeenten. De regio-coördinator is hier een belangrijke
spil en stimulator in om vragen en ervaringen van gemeenten met elkaar te
verbinden. Hij/zij organiseert toerustings- en ontmoetingsmomenten zoals intervisie
en regiodagen.
Voorwaarde voor goed regiowerk is dat de regio-coördinatoren als team samen werken en
van elkaar leren om zo het werk in de regio te versterken. Er wordt tijd geïnvesteerd in deze
teamvorming.

Taken regio-coördinatoren
1. Functioneren als aanspreekpunt, verbinder en vertegenwoordiger van het netwerk van ABC
en Unie-gemeenten in hun regio.
2. Organiseren van regionale bijeenkomsten voor voorgangers, werkers, oudsten en andere
leidinggevenden binnen de lokale gemeenten, met name intervisiebijeenkomsten en
regiodagen.
3. Ondersteunen van lokale gemeenten in het realiseren van hun doelstelling door contacten,
advies, delen van kennis, en het beschikbaar stellen van materiaal. Daarbij worden vragen en
thema’s in gemeenten in kaart gebracht en overstijgend bekeken om zo verder onderzoek te
kunnen doen en ondersteuning te beiden voor vragen die leven in gemeenten.
4. Bevorderen van de onderlinge samenwerking en bemoediging van de aangesloten
gemeenten, waarbij bijzonder aandacht wordt gegeven aan een gemeente bij ziekte van een
werker of conflicten in die gemeente.
5. Onderhouden van contacten met andere landelijke organisaties en netwerken die
doelstelling van Unie en ABC Gemeenten helpt uit te voeren.
6. Actief werven van gemeenten met als doel dat nog niet bij ABC – Unie gemeenten
aangesloten gemeenten zich zullen aansluiten; en
7. Initiëren van en strategisch meedenken met lokale gemeenten bij het stichten van nieuwe
gemeenten of missionaire groepen én hun behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak.
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Financieel kader
Per regio wordt in de meerjarenraming 2019-2022 wordt geraamd op basis van de huidige
kosten voor ABC en Unie. In de nabije toekomst zal gekeken moeten worden naar
(harmonisatie van) de salariskosten van een regio-coördinator mede in het kader van
pensioenvoorziening en afstemming op de salariskosten van een voorganger.

Regio- indeling
We beginnen met zeven regio’s. De regio’s zullen grofweg per provincie worden ingedeeld.
Aan de grenzen zijn wat verschuivingen omdat sommige gemeenten al vanzelf meer
aansluiten bij een andere regio.
Na de besluitvorming van de ALV’s in november 2018 zullen de regio’s worden vastgesteld
en per 1 januari 2019 zullen de regio-coördinatoren samen een team gaan vormen.
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