
3 Methodologie

Grounded theory is een inductieve methodologie. Zij wordt gebruikt om theorieën te
ontwikkelen op basis van veldwerk. De methode werkt door het ontwikkelen van een
groot aantal begrippen bij de casus, die later in een proces van groeperen en
selecteren worden gecondenseerd. Zo ontstaat een geheel van goed uitgewerkte en
onderling gerelateerde begrippen die het gedrag in de casus verklaren.

Dit hoofdstuk vormt een beschrijving van de zoektocht naar het verwerven van
begrip van de gebeurtenissen. Het begint met een verslag van de omgang met de casus,
met de data en met de literatuur. Aansluitend wordt de ontwikkeling beschreven die de
methodiek van grounded theory in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Daarin
wordt zichtbaar dat onderzoekers de methode gebruiken vanuit verschillende weten-
schappelijke positioneringen. Dit leidt tot verschillen in de omgang met literatuur en
tot verschillen in de betekenis die gehecht wordt aan de uitkomsten van dergelijk
onderzoek. Dit hoofdstuk sluit af met een methodologische plaatsbepaling. Hier wordt
zichtbaar vanuit welke methodologische stroming dit onderzoek is uitgevoerd. Daarbij
gaat het hoofdstuk in op de uitvoering van het veldonderzoek en op de rol van
literatuuronderzoek in deze studie. Er wordt zichtbaar hoe er toegewerkt is naar een
onderzoeksresultaat dat zeggingskracht heeft voor situaties binnen en buiten de directe
context van de casus.

3.1 Het verloop van het onderzoek

Deze paragraaf schetst het verloop van het onderzoek in de periode september 2005
tot januari 2010. Dit verloop is ingedeeld in drie fasen. De eerste fase is de fase van
initiële dataverzameling en van het open coderen. Daarna volgt een fase van het
groeperen en selecteren van de begrippen. De slotfase van het onderzoek staat in het
teken van het ontwikkelen van de grounded theory in relatie tot aanvullende
onderzoeksgegevens en tot de literatuur.
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Deze onderzoeksopbouw komt overeen met de in de methodologie voorgeschre-
ven opvolging van fasen van onderzoek. Zij worden benoemd als de fasen van
voorbereiding (waarin onder meer de selectie van cases plaatsvindt), dataverzame-
ling, ordening van data, data-analyse en literatuurvergelijking. Deze fasering moet
beschouwd worden als een theoretische fasering. De verschillende fasen worden niet
strikt sequentieel doorlopen (Pandit, 1996).

3.1.1 Voorbereiding, initiële dataverzameling en open codering

In de loop van 2005 rijpt het plan om een promotieonderzoek uit te voeren.
Vraagstukken die mij bezighouden zijn vraagstukken die samenhangen met orga-
nisatieoverstijgend samenwerken en met organiseren vanuit betrokkenheid. Dan
maakt Kees Ahaus mij in september 2005 attent op het bestaan van de Münchhau-
senbeweging. Ik lees een aantal stukken en ontdek dat deze casus een uniek
antwoord zou kunnen bieden op een aantal onderzoeksvragen die zich op dat
moment ontwikkelen. Ahaus introduceert mij bij de beweging op 10 oktober 2005.
Deze bespreking vormt de start van het onderzoek. Ik licht de intenties en de
voorgenomen aanpak van het onderzoek kort toe. Tijdens de bespreking krijg ik
toestemming om deel te nemen aan alle besprekingen en krijg ik toegang tot alle
beschikbare gegevens over de Münchhausenbeweging.

In de opvolgende periode verken ik verschillende mogelijkheden om meerdere
cases van organisatieoverstijgende samenwerking aan het onderzoek toe te voegen.
Het lukt echter niet om een vergelijkbare case te vinden. Inmiddels blijkt dat deze
case de potentie heeft om een grote rijkdom aan materiaal te bieden en om langere
tijd te bestaan, zodat deze longitudinaal gevolgd kan worden. Daarom wordt
besloten om het onderzoek uit te voeren als een single case onderzoek.

In de aansluitende periode volg en beschrijf ik de maandelijkse bijeenkomsten
van de initiatiefnemers. Verder houd ik in het eerste kwartaal van 2006 met ieder
van de zes initiatiefnemers een interview. Deze interviews worden uitgevoerd als
open interviews. De resultaten worden vastgelegd in een uitvoerig gespreksverslag,
dat ter aanvulling en accordering wordt voorgelegd aan de betrokkenen.

Parallel begin ik met het lezen van literatuur over ketens en netwerken. Hierbij
gaat het bewust nog niet om het zoeken naar verbanden tussen verschillende
artikelen. De bestudering van de literatuur wordt gebruikt als een eerste oriëntatie
op de vraagstukken die in het academische werkveld aan de orde zijn en als
voorwerk voor later diepgaand literatuuronderzoek. Dit oriënterende gebruik van
literatuur wordt door Strauss en Corbin (1998) benoemd als ‘theoretical sensitizing’,
het gevoelig worden voor verschillende thema’s die in de casus aan de orde kunnen
zijn.

Verder verzamel en bestudeer ik in deze fase verslagen van besprekingen van de
Münchhausenbeweging en andere teksten uit de casus zoals het Münchhausenma-
nifest.
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In juni 2006 start de data-analyse. Dit gebeurt door het open coderen van de
volgende bronnen:
A. eigen verslagen van interviews met initiatiefnemers (jan.-mrt. 2006);
B. eigen aantekeningen van vergaderingen van de initiatiefgroep (sept. 2005-feb.

2006);
C. verslagen van interviews die in januari 2005 door Marjolein Vervaet, commu-

nicatieadviseur, zijn gehouden met de initiatiefnemers;
D. uitspraken van de initiatiefnemers en van enkele leden van de initiatiefgroep over

de Münchhausenbeweging, in de documentaire ‘It takes a village to raise a child’
(Robbert Jan Brouwer, okt. 2005, te zien op: www.munchhausenbeweging.nl).

Al dit materiaal komt uit direct veldwerk. Het voordeel van deze bronnen boven de
andere beschikbare documenten is dat zij de oorspronkelijke reacties van betrokke-
nen weergeven, zonder dat deze reacties door anderen bewerkt zijn tot overkoepe-
lende inzichten of conclusies. Het materiaal van deze bronnen is onafhankelijk
verzameld door verschillende onderzoekers. Deze aanpak brengt met zich mee dat er
methodische verschillen bestaan in observatietechnieken en in invalshoeken voor de
bevraging door de verschillende onderzoekers. Hiermee ontstaat diversiteit in het
materiaal. Introductie van dergelijke verschillen zou in theorietoetsend onderzoek
moeten worden vermeden, maar is in theorievormend onderzoek gewenst, om de
rijkdom van het materiaal te vergroten en de onderzoeker uit te dagen verschillen te
overbruggen (Brewer & Hunter, 2006). Deze keuze voor de inbreng van een
diversiteit aan data kan beschouwd worden als een vorm van data triangulatie
(Yin, 2003).

De eerste ronde van het open coderen voer ik uit met Robbert Jan Brouwer en met
Bart-Jan Pennink. Brouwer is filmmaker te Rotterdam. Hij is bekend met de
Münchhausenbeweging en is geïnteresseerd in vraagstukken rondom organisatie-
ontwikkeling en leiderschap. Pennink is universitair docent te Groningen en is
gepromoveerd op een onderzoek naar ‘samen managen met beelden’. Hij is niet
vooraf bekend met de Münchhausenbeweging. Door de samenwerking met hen
beiden ontstaat in dit stadium een diversiteit aan invalshoeken bij het coderen. Deze
bewuste inbreng van deze verschillende invalshoeken kan beschouwd worden als een
vorm van triangulatie van onderzoekers (Yin, 2003).

De methodieken van de grounded theory schrijven niet voor of coderen
individueel of in samenwerking met anderen moet gebeuren. In het onderzoek
gebeurt het coderen op meerdere momenten met anderen samen. Omdat het
coderen arbeidsintensief werk is en omdat het de kern vormt van het verbinden
van de onderzoeker met de casus, kies ik er als hoofdonderzoeker voor om dit in
tussenliggende fasen zelfstandig uit te voeren.

Tijdens deze eerste ronde van het open coderen zijn onderzoeksgegevens
uit dataset A opgeknipt in fragmenten ter grootte van één zinsdeel tot maximaal
3 zinnen. De totale set bestaat uit 209 fragmenten. Dit coderen gebeurt in één
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gezamenlijke bijeenkomst van één dag. Ieder fragment wordt kort besproken en
vervolgens koppelen wij ieder afzonderlijk één begrip aan het fragment. De bijeen-
komst begint open. Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er geen begrippen
ontwikkeld of gekozen. In het totaal levert deze bijeenkomst 106 begrippen op.
Deze begrippen worden beschouwd als voorlopige begrippen (provisional codes,
Strauss & Corbin, 1998).

Aansluitend codeer ik in de opvolgende maanden de datasets B, C en D op
dezelfde wijze. Deze sets bestaan uit respectievelijk 99, 260 en 60 fragmenten. Hierbij
behoud ik de spelregel dat per fragment maximaal 3 begrippen worden toegekend,
maar nu door één onderzoeker. In totaal levert het open coderen een duizendtal
koppelingen tussen fragmenten en begrippen.

Bij het coderen van de data ontstaan begrippen die later onderscheiden kunnen
worden in begrippen die zijn ontleend aan de woordkeuze uit de casus en begrippen
die ontleend zijn aan de theorie. Voorbeelden van begrippen die ontleend zijn aan de
woordkeuze uit de casus zijn ‘geen nee zeggen’ en ‘vitale coalitie’. Dergelijke
begrippen worden in de methodiek aangeduid als onafhankelijke, of in-vivo
begrippen. Voorbeelden van begrippen die zijn ontleend aan de theorie of aan het
gangbare organisatiekundige taalgebruik zijn begrippen zoals ‘klantoriëntatie’ en
‘kleinschaligheid’. Dergelijke begrippen worden in de methodiek aangeduid als
theoretische begrippen. In een enkel geval dient zich een specifiek begrip aan dat
direct voortvloeit uit de eerste bestudering van de literatuur over ketens en
netwerken. Een voorbeeld van een dergelijk begrip is ‘moving forward the collabo-
rative agenda’ van Huxham en Vangen (2000). Het gebruik van dergelijke begrippen
is in een latere fase vermeden om daarmee het effect van bias bij de interpretatie van
data te vermijden (Strauss & Corbin, 1998).

Gedurende het onderzoek blijf ik het onderscheid tussen in-vivo begrippen en
theoretische begrippen benadrukken. Dit helpt om gevoel te krijgen voor de waarde
van deze begrippen in het onderzoek. Dit gebeurt overigens zonder een strikt
overzicht te maken waarbij de begrippen worden ingedeeld in deze categorieën.
Glaser (1978) schrijft over de in-vivo begrippen dat zij van het eerste belang zijn. Zij
representeren een directe verbinding met de data. De theoretische begrippen
representeren de betekenis die de onderzoeker hecht aan de data. Het is de uitdaging
voor de onderzoeker om een brug te slaan tussen de in-vivo begrippen en de
theoretische begrippen.

Het gehele proces van het open coderen mondt uit in een begrippenboek. Dit is een
databestand dat bestaat uit een verzameling begrippenkaarten (concept cards,
Turner, 1981, 1983). Ieder van deze kaarten bevat een typering van een ontwikkeld
begrip en bevat alle datafragmenten waar het betreffende begrip aan gekoppeld is.

Tijdens het ontwikkelen van het begrippenboek voeg ik begrippen samen of splits
ik ze op. Begrippen worden samengevoegd als uit nadere bestudering van de
fragmenten blijkt dat verschillende begrippen gebruikt zijn voor vergelijkbare
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concepten. Zo vervalt het begrip ‘kloof’ en worden de bijbehorende fragmenten
toegevoegd bij het begrip ‘cultuurverschillen’. Dit gebeurt omdat alle fragmenten
onder het begrip ‘kloof’ te maken hebben met een ‘cultuurkloof’. Omgekeerd worden
begrippen opgesplitst waar blijkt dat er twee onderscheiden betekenissen onder één
begrip zijn samengevoegd. Zo blijkt dat het begrip ‘initiatief’ zowel fragmenten bevat
die verwijzen naar een initiatiefrijke houding als fragmenten die verwijzen naar het
Münchhauseninitiatief als entiteit. Op deze wijze ontstaat een eerste begrippenboek
met in het totaal 181 begrippen (versie november 2006).

In deze fase van het uitwerken van datasets maak ik aantekeningen in het
begrippenboek en in een onderzoekslogboek. Deze aantekeningen bevatten eerste
inzichten in de betekenis van de begrippen en in de verbanden tussen de begrippen.
Deze techniek staat bekend als memoing (Strauss & Corbin, 1998, Glaser, 2004). Het
uitwerken van dergelijke aantekeningen wordt benoemd als een belangrijk instru-
ment in de theorievorming. Bij het teruglezen van deze aantekeningen valt op dat
dezelfde of slechts marginaal voortgeschreden inzichten soms op meerdere momen-
ten opnieuw beschreven zijn. Daaruit wordt zichtbaar dat het spel met het materiaal
soms de kenmerken heeft van de processie van Echternach: ‘drie stappen voorwaarts
en weer twee stappen terug’. Dit spel vormt de uitdaging en het plezier van de
methodiek. Inzichten rijpen en zetten zich pas vast als ze meerdere malen verworven
zijn.

In deze gehele fase werk ik verder aan de literatuurstudie. Daarbij gaat het vooral om
literatuur die samenhangt met de zich vormende begrippen. Gedurende de eerste
twee jaren van het onderzoek noteer ik aantekeningen over de bestudeerde literatuur
op de begrippenkaarten. Ook schrijf ik associaties met waarnemingen uit de
Münchhausenbeweging in de kantlijn van de bestudeerde boeken en artikelen.
Verder ga ik niet. Ik ben bewust nog niet op zoek naar het ordenen van inzichten uit
de literatuur tot samenhangende concepten of modellen. Ook ben ik nog niet actief
bezig met het grondig verbinden van inzichten uit het literatuuronderzoek met de
onderzoeksgegevens.

3.1.2 Groepering en selectie van begrippen

Bij het coderen van de laatste reeks data in november 2006 ontstaat het probleem dat
het aantal begrippen te groot is om te hanteren. Het coderen vraagt in deze fase veel
tijd, omdat steeds opnieuw de hele lijst nagelopen moet worden. Daarom starten in
deze fase het groeperen en selecteren van begrippen. Deze activiteiten worden door
Strauss en Corbin (1998) aangeduid als ‘axial coding’ (groeperen) en ‘selective
coding’ (selectie). Glaser (2004) beschouwt dit als één integrale activiteit en spreekt
van ‘constante vergelijking’.
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Bij deze activiteit wordt soms één van de al gekozen begrippen verheven tot het
centrale begrip van een cluster. Ook komt het voor dat er een nieuw overkoepelend
begrip ontstaat.

In deze fase start ook het maken van schematische modellen. Bij deze modellen
wordt de samenhang tussen begrippen geschetst. Zo ontstaat in deze fase een
eerste versie van de cyclus van ‘kansen zien’, ‘zaken doen’ en ‘successen vieren’,
die later aangeduid wordt als de cirkel van succes. Een voorbeeld van een model
uit deze fase is weergegeven in figuur 3.1. Met de ontwikkeling van deze
modellen ontstaat een concrete formulering van een gedachtelijn die een verbin-
ding legt tussen de begrippen. Strauss en Corbin (1998) benadrukken het belang
van het gebruik van dergelijke modellen in combinatie met het schrijven van
memo’s, omdat de onderzoeker zichzelf daarmee dwingt een coherente analyse te
formuleren.

Zaken doen

Resultaten /
Succes

Vertrouwen

manifest
Code of Conduct

Kansen

Geen nee zeggen

Openheid

Respect

Urgentie

Probleemsituatie

Ontmoetingsplaats

sociëteit

Publiciteit

Vieren

Klantoriëntatie

Vitale coalitie

Zingeving

Samenbinden Stimuleren

Verantwoorde-
lijkheid nemen

Figuur 3.1 Model uit het najaar van 2006 waarin de cirkel van succes zichtbaar wordt

In oktober 2006 houd ik een presentatie voor bestuurders die lid zijn van de
Münchhausenbeweging, over de tot dusver verzamelde inzichten. De reacties op
deze presentatie vormen nieuwe input voor de verdere weging en ordening van

HOOFDSTUK 3

76



begrippen. Zo wordt in deze bespreking het begrip zingeving, dat als één van de
centrale begrippen in het proces van het groeperen naar voren is gekomen, door de
aanwezigen geaccentueerd en belangrijk gemaakt. Een dergelijke terugkoppeling kan
volgens Brewer en Hunter (2006) gebruikt worden als een aanvullende bron van
informatie en als een lichte vorm van verificatie.

Op de bovenstaande wijze ontstaat in eerste instantie een overzicht van 12 van
dergelijke centrale begrippen en 120 begrippen (december 2006). In tweede instantie
ontstaat een overzicht van 16 centrale begrippen en 69 begrippen (maart 2007). Als
verdere uitwerking en als toetsing van de laatst gevormde begrippenset werk ik in
april 2007 samen met twee nieuwe onderzoekers aan het coderen van nieuw
materiaal. Deze onderzoekers zijn Cigdem Ceder en Sander van Eekelen. Ceder is
student bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Zij houdt in maart 2007 een serie
open interviews met hartenjagers uit de Münchhausenbeweging. Van Eekelen is
psychofysioloog. Hij is zelf één van de hartenjagers uit de Münchhausenbeweging.
Het materiaal dat we coderen bestaat uit de interviewverslagen van Ceder (dataset E,
287 fragmenten).

Bij dit coderen staat de gevormde begrippenset centraal. Alle onderzoekers
krijgen de begrippenset vooraf te zien. Voordat we met het coderen beginnen,
lopen we ieder van de 69 begrippen door. Tijdens de bijeenkomst zoeken we steeds
naar de betekenis van de fragmenten. Daarna controleren we of de gevonden
betekenis al is gevat in een beschikbaar begrip, of dat deze betekenis vraagt om de
formulering van een nieuw begrip. Tijdens deze bijeenkomst worden vier begrippen
toegevoegd. Opmerkelijk genoeg zijn al deze begrippen al eerder gebruikt in het
onderzoek, maar zijn zij uit beeld geraakt bij het proces van groeperen en selecteren.

Aansluitend aan deze bijeenkomst worden de fragmenten van dataset E toege-
voegd aan het begrippenboek. Ik herzie het begrippenboek opnieuw met behulp van
de methodieken van continue vergelijking.

In deze fase ontstaat het inzicht dat het proces van de Münchhausenbeweging zou
moeten worden beschreven vanuit meer dan de ene invalshoek van de cirkel van
succes. Er ontstaat een bewustzijn dat verschillende betrokkenen op een verschil-
lende manier betekenis hechten aan de Münchhausenbeweging. Zij hechten belang
aan verschillende soorten resultaten. Zo is het typerend voor deze fase dat ik twijfel
tussen het gebruik van het begrip marktplaats en het begrip ontmoetingsplaats voor
het typeren van de sociëteit. Ik begin mij te realiseren dat beide begrippen van
toepassing zijn. Sommige bezoekers van de sociëteit accentueren het belang van
ontmoeten, anderen accentueren het belang van het komen tot afspraken voor het
oplossen van problemen van mensen die tussen wal en schip vallen. Daardoor
ontstaat het idee dat het in de sociëteit gaat om (1) ontmoeten, (2) problemen
oplossen voor de doelgroep, (3) bijdragen aan een cultuurverandering bij de
betrokken organisaties en (4) zoeken naar nieuwe manieren om de problematiek
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aan te pakken. Aan ieder van deze invalshoeken wordt een groep centrale begrippen
verbonden. Daarnaast zijn er bij het coderen begrippen ontstaan die meer kunnen
worden verbonden met de essenties van de aanpak van de Münchhausenbeweging
en met leiderschapstaken. Deze begrippen worden als een aparte set gepresenteerd.
Als resultaat van deze verdere uitwerking ontstaat in juni 2007 een model met
schillen dat 21 centrale begrippen verbindt. Dit model is weergegeven in figuur 3.2.
Onder dit model liggen 73 begrippen die gekoppeld zijn aan een van de centrale
begrippen.

Zaken doen

Kansen
creëren 

Geen nee zeggen

Urgente
probleemsituatie 

Organiseren

Successen
vieren 

Buiten kaders
denken 

Vertrouwen

Zingeving

Verantwoordelijkheid
nemen 

Klantoriëntatie

Cultuur-
verandering

Ambitie

Stimuleren

Symboliseren

Structurele
oplossingen 

Kleinschaligheid

Ontmoeten

Elkaar
respecteren 

Ontwikkelen

Leerproces

Figuur 3.2 Model uit juni 2007 met verschillende schillen

In deze fase start ik met het uitschrijven van het verhaal van de Münchhausenbewe-
ging. Ik schrijf conceptteksten voor hoofdstukken van het proefschrift en ik schrijf
enkele publicaties voor managementtijdschriften. Verder houd ik verschillende
lezingen over de Münchhausenbeweging.

In juli 2007 wordt de begrippenset getoetst door met een groep nieuwe onderzoekers
nieuw materiaal te coderen. We gebruiken interviews die zijn gehouden door Jan
Booister, journalist, met mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van projecten
van de Münchhausenbeweging. Verder gebruiken we een gespreksverslag van een
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bespreking van een aantal bestuurders uit de Münchhausenbeweging over de wijze
waarop een nieuwe impuls kan worden gegeven aan de beweging (dataset F en G,
samen 129 fragmenten). Deze analyse voer ik uit met Meta Peek, organisatieadviseur
(achtergrond: landbouwkundig ingenieur), Harriet Verkleij, organisatieadviseur
(achtergrond: cultureel antropoloog) en Rik Bijl, organisatieadviseur (achtergrond:
socioloog). Hierbij gebruiken we de bestaande set van 21 centrale begrippen. Het
doel van de analyse is om te testen of de groepering van begrippen onder de centrale
begrippen heeft geleid tot een dekkende set centrale begrippen.

Tijdens de bijeenkomst blijkt dat de centrale begrippen die op dat moment zijn
verbonden met ontmoeten, met de cyclus van uitvoering van projecten en met
cultuurverandering goed herkenbaar en dekkend zijn. Vrijwel alle hierin benoemde
centrale begrippen komen geregeld terug in het bestudeerde materiaal. Er ontstaat
geen behoefte om aanvullende begrippen te introduceren. Van deze centrale
begrippen wordt alleen het begrip klantoriëntatie nauwelijks herkend in deze
dataset. Voor de begrippen die verbonden zijn met het zoeken naar nieuwe
manieren om de problematiek aan te pakken, ontstaan kleine wijzigingsvoorstellen
in de centrale begrippen.

Bij de aparte groep onderliggende begrippen, die verbonden zijn met de essenties
van de Münchhausenbeweging en met leiderschapstaken, blijkt dat er wel sprake is
van herkenning van de begrippen, maar dat de gekozen centrale begrippen de lading
nog onvoldoende dekken. Daarom concentreer ik mij bij het vervolg van het
ordenen van de begrippen vooral op deze groep begrippen.

Aansluitend aan deze bijeenkomst worden de fragmenten uit deze datasets opnieuw
toegevoegd aan het begrippenboek. Ik werk verder aan de begrippenset. Dit leidt tot
een hernieuwd model, bestaande uit 22 centrale begrippen en 71 begrippen (februari
2008). Dit model bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de aanpak van de
samenwerking van de leden van de Münchhausenbeweging. Het bestaat uit drie
lagen. Het tweede deel typeert de aard van het proces van de Münchhausenbeweging
(figuur 2.7). Dit model werk ik uit in concepthoofdstukken van het proefschrift.
Deze beide modellen vormen het finale model, alleen de vormgeving wijzigt nog, om
het geheel aantrekkelijker en overzichtelijker te maken. Het eerste van de twee
modellen is weergegeven in figuur 3.3.
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Figuur 3.3 Model uit mei 2009 met drie lagen (cirkel van succes, waarden en essenties van het gedachte-
goed)

Langzaamaan merk ik dat het punt bereik is dat er nog slechts beperkt wijzigingen in
begrippen optreden. Er lijkt geen noodzaak te zijn om nog andere begrippen te
gebruiken dan de gekozen set. Dit leidt tot de conclusie dat verzadiging van de
begrippen is opgetreden. Verzadiging treedt op wanneer verdere bestudering van de
casus niet meer leidt tot nieuwe begrippen (Goulding, 2005). Ik besluit dat het niet
meer nodig is om meer tekstgedeelten te analyseren met behulp van de methodieken
van het coderen.

3.1.3 Onderzoek naar de resultaten van de Münchhausenbeweging

In het najaar van 2007 biedt Ellen Folkersma, medewerker marketing en commu-
nicatie van Woonbron, aan om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Zij is met
name geïnteresseerd in de resultaten van de Münchhausenbeweging. In die fase is,
vanuit het in het voorgaande gepresenteerde schillenmodel van de Münchhausen-
beweging, zichtbaar dat de beweging meerdere soorten betekenis heeft en dus ook
meerdere soorten resultaten kan hebben. Haar aanbod resulteert in de uitvoering

HOOFDSTUK 3

80



van een kwalitatief onderzoek onder leden van de Münchhausenbeweging. Centraal
staat de vraag welke effecten de leden zien van de Münchhausenbeweging. Het
onderzoek gebeurt door het houden van een serie semigestructureerde interviews
met leden van de Münchhausenbeweging. De interviews beginnen met drie relatief
open vragen naar drijfveren om aan te sluiten, de betekenis van de beweging en de
nagestreefde effecten voor klanten. Daarna zijn er vier vragen naar de effecten van de
Münchhausenbeweging. Deze vragen zijn geformuleerd rondom de begrippen
bewustwording, ontmoeten, doen en cultuurverandering. Er is gekozen voor deze
vier begrippen omdat de verwachting uit het schillenmodel is dat leden van de
beweging vooral effecten zien die aan deze begrippen verbonden kunnen worden. De
onderzoeksopzet leidt tot een reeks interviewvragen die zijn weergegeven in tabel 3.1.

1. Wat is uw drijfveer om bij de Münchhausenbeweging aan te sluiten?

2. Wat betekent de Münchhausenbeweging voor u?

3. Wat streeft u via Münchhausen na voor uw klant?

4. Hebt u door de Münchhausenbeweging nieuwe inzichten in de manier waarop ketenpartners

kunnen samenwerken?

5. Wat is het effect van Münchhausen op uw netwerk?

6. Tot welke nieuwe initiatieven heeft de Münchhausenbeweging geleid?

7. Wat is het effect van de Münchhausenbeweging op de cultuur van samenwerking in uw

organisatie?

Tabel 3.1 Onderzoeksvragen in een kwalitatief onderzoek naar de effecten van de Münchhausenbeweging,
februari 2008

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2008. Er vinden
gesprekken plaats met elf leden van de Münchhausenbeweging. Bij het samenstellen
van de lijst van te interviewen personen is ernaar gestreefd een mix te maken van
bestuurders en hartenjagers. Verder is ernaar gestreefd om vertegenwoordigers uit
zo veel mogelijk verschillende instellingen en branches te spreken. Van deze
gesprekken zijn beknopte verslagen gemaakt. Zij bevatten een overzicht van de
essenties van de antwoorden per deelnemers op ieder van de vragen. Ellen
Folkersma maakt direct aansluitend een eerste analyse van de resultaten.

In een latere fase maak ik een hernieuwde analyse. Ik onderzoek of de antwoorden
op de eerste drie vragen gekoppeld kunnen worden aan de inmiddels uitgekristalli-
seerde zeven begrippen van het zoekproces (bewustwording; ontmoeten; doen;
zingeving; cultuurverandering; beïnvloeding van politiek en stadsbestuur; structuur-
verandering. Zie ook figuur 2.7). Deze analyse dient om te kijken of er vanuit de
meer open startvragen spontane informatie ontstaat die verbonden kan worden met
een of meer van de verwachte effecten van de Münchhausenbeweging.
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Aansluitend zijn de op deze wijze geordende antwoorden gelegd naast de
antwoorden op de laatste vier vragen. Zo ontstaat een analyse van de effecten van
de Münchhausenbeweging vanuit de zeven begrippen van het zoekproces. De
essenties van de onderzoeksaanpak zijn samengevat in tabel 3.2. De resultaten van
deze analyse zijn in de navolgende tekst weergegeven.

Onderzoeksfase Activiteiten

Voorbereiding Ordening van het

zoekproces in zeven

aspecten

Selectie van vier as-

pecten waar de be-

langrijkste effecten

verwacht worden

Opstellen van drie

open vragen en vier

vragen gericht op de

geselecteerde

aspecten

Dataverzameling Selecteren van

informanten

Houden van semige-

structureerde

interviews

Uitwerken van punts-

gewijze verslagen per

vraag

Data-analyse Ordenen van reacties

op de drie algemene

vragen naar de zeven

aspecten

Ordenen van de reac-

ties op de vier aspec-

ten waar de

belangrijkste effecten

verwacht worden

Samenvattende

analyse van de reac-

ties per aspect

Tabel 3.2 Onderzoeksaanpak kwalitatief onderzoek naar effecten van de beweging

3.1.4 Uitvoering van literatuurstudie en ontwikkeling van de grounded theory

In deze fase ligt de grootste worsteling in het benoemen van de set onderliggende
begrippen. Hierbij tekent zich steeds helderder af dat het gaat om vertrouwen, om
urgentie en om kleinschalig werken. Toch komen en gaan deze begrippen. Sommige
van deze begrippen worden zelden door de leden van de Münchhausenbeweging
genoemd. In één van de gesprekken met Kees Ahaus vragen we ons af hoe het toch
komt dat juist die onderliggende begrippen, die de essentie van de beweging vormen,
zo moeilijk grijpbaar zijn. Een antwoord dient zich aan bij de nadere bestudering van
het begrip framing, dat in de bestudeerde sociologische literatuur veelvuldig
voorkomt. Het begrip framing duidt op de activiteit van mensen dat zij een
‘interpretatief schema’ ontwikkelen, dat hen in staat stelt om gebeurtenissen in
hun leefwereld en in de grotere wereld te ‘lokaliseren, waar te nemen, te identificeren
en te duiden’ (Goffman, 1974, p. 21). Framing is het scheppen van een context
rondom gebeurtenissen op een zodanige wijze dat de zin of logica kan worden
begrepen. De hierdoor gevormde frames kunnen worden beschouwd als ‘een bril die
de perceptie en het handelen leidt’ (Verhoeven, 1983, p. 320). Verschillende auteurs
wijzen erop dat mensen bij framing gebruikmaken van kennis, van aannamen en van
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verwachtingen. Dit gebeurt deels als een bewust en cognitief proces. Voor een ander
deel bestaan frames echter uit onderbewuste kennis en ervaring (Gray, 2004,
Orlikowski & Gash, 1994, Bruijn et al., 1998). In de zoektocht naar de essenties is
het doel van dit onderzoek om ook die delen van de frames bewust te maken die
onderbewust of onuitgesproken aanwezig zijn als overtuiging van de betrokkenen.
De moeilijkheid hierbij is dat deze aspecten van de frames door hen vaak niet
expliciet gemaakt worden en dat zij ook niet noodzakelijkerwijs voor alle betrok-
kenen identiek zijn.

Voor het verdiepen van deze analyse wordt het literatuuronderzoek geïntensiveerd.
Daarbij wordt primair gezocht op trefwoorden die verbonden zijn met de essenties
van de Münchhausenbeweging. Dit wordt aangevuld met het zoeken van literatuur
op auteursnaam en op tijdschrifttitel. Verder wordt gebruikgemaakt van literatuur-
referenties die zijn aangereikt door de promotors en door leden uit een netwerk van
promovendi dat bezig is met onderzoek naar ketens en netwerken.

In deze fase blijf ik verbonden met de casus, door de bijeenkomsten te blijven
bezoeken en door actief mee te blijven denken over nieuwe initiatieven. Het
onderzoekswerk bestaat echter vooral uit literatuurstudie. Het is gericht op het
verwerven van overzicht over wat in de literatuur geschreven is over ketens en
netwerken, over de beweging als organisatievorm en op verdieping van de begrippen
vertrouwen en urgentie.

Tijdens het literatuuronderzoek worden verschillende stromingen in de literatuur
zichtbaar, die verbonden kunnen worden met verschillende perspectieven op samen-
werken. Zo is er in de literatuur over vertrouwen een sterke verbinding met een
economisch perspectief op samenwerken. In de bestuurskundige literatuur over
vernieuwing van de publieke besturing is een contextueel perspectief prominent aan
de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan de juridische structuren en institutionele
structuren als context voor samenwerkingsprocessen. In de literatuur die gevonden
wordt onder het trefwoord urgentie, wordt samenwerken beschreven vanuit een
perspectief van inhoudelijke betrokkenheid. Dit onderscheid in stromingen voert
naar de ontdekking dat het begrip betrokkenheid weliswaar met een aanzienlijk aantal
citaten in de eerste begrippenset terecht is gekomen, maar dat het toch bij latere
ordeningen buiten beeld is geraakt. Het blijkt dat het begrip betrokkenheid ge-
groepeerd is geraakt onder het begrip ‘geen nee zeggen’. Door deze begrippen weer
uit elkaar te trekken wordt het belang van het begrip betrokkenheid nader geaccentu-
eerd. Deze accentuering van dit begrip laat zich gemakkelijk rechtvaardigen uit de
verdere analyse van de casus. Het herontdekken van het begrip betrokkenheid als een
centraal begrip van de beweging en het ontdekken van deze perspectieven in de
literatuur, leidt ertoe dat het begrip betrokkenheid een prominente plaats krijgt in de
uiteindelijke modellering van de essenties van de beweging.

In dit stadium wordt vrijelijk gebruikgemaakt van aanvullende data voor de
beschrijving van de beweging. Deze data worden niet gecodeerd, maar ze worden
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intensief bestudeerd en gebruikt voor het illustreren en verdiepen van begrippen die
zich al gevormd hebben. Het betreft de volgende data:
– verslagen van sociëteitsbijeenkomsten;
– verslagen van besprekingen van bestuurders van de Münchhausenbeweging;
– verslagen van de besprekingen van een afvaardiging van bestuurders van de

Münchhausenbeweging met wethouders sociaal van de gemeente Rotterdam;
– verslagen van bijeenkomsten van de zogenaamde procesgroep, een groep leden

van het middenkader van de betrokken organisaties die onder leiding van Kees
Ahaus zijn samengekomen;

– het verslag van een evaluatiebijeenkomst van de initiatiefgroep en de proces-
groep van augustus 2005;

– documenten van de beweging, met name het Münchhausenmanifest en de code
of conduct;

– interviewverslagen met betrokkenen bij alle initiatieven uit de sociëteit uit 2006
(door Jan Booister, journalist).

Tijdens informele gesprekken met leden van de Münchhausenbeweging toets ik de
zich ontwikkelende centrale begrippen. Daarbij blijkt dat begrippen als betrokken-
heid, zingeving, vertrouwen en urgentie voor leden van de beweging een direct
herkenbare essentie vormen van de beweging. Ook wordt het duidelijk dat een
nadere verdieping van deze begrippen kan bijdragen aan het inzicht in het
functioneren van de beweging.

Daarnaast worden de begrippen ketensamenwerking en beweging uitgewerkt. Dit
laatste begrip valt op. Het duurt lang totdat het begrip beweging in dit onderzoek
gekoppeld raakt aan het initiatief dat door zijn oprichters al vanaf februari 2006 een
beweging genoemd wordt. Wat als in-vivo begrip het meest in het oog springt, wordt
relatief laat als een theoretisch begrip overgenomen. De verklaring daarvoor is dat
het begrip ‘beweging’ als een vorm van organiseren in de managementliteratuur over
ketens en netwerken niet aan de orde is. Dat ketens en netwerken georganiseerd
kunnen worden als een ‘beweging’, is een belangrijk nieuw inzicht uit dit onderzoek,
dat in een relatief laat stadium ontstaat.

Ook hier heeft literatuuronderzoek een belangrijke rol. De betekenis van het
begrip beweging verdiept zich door het bestuderen van de literatuur over sociale
bewegingen. Daaruit blijkt dat er in het denken over bewegingen sprake is van
verschillende typen sociale bewegingen. Uit de literatuurstudie wordt zichtbaar dat
centrale sturingsthema’s uit het veld van de sociale bewegingen goed overeenkomen
met thema’s uit deze casus. Verder blijkt dat recente ontwikkelingen in het veld van
de sociale bewegingen aansluiten bij wat er zichtbaar wordt in de casus.

In april 2009 bespreek ik een aantal concepthoofdstukken van dit proefschrift in het
promovendinetwerk. Een van de reacties is dat de gekozen centrale begrippen helder
en passend lijken. Op het niveau van de essentie van het gedachtegoed van de leden
van de Münchhausenbeweging ontbreekt het echter nog aan samenhang. In dat
stadium zijn de begrippen urgentie, betrokkenheid, kleinschaligheid en vertrouwen

HOOFDSTUK 3

84



gepresenteerd als centrale begrippen van het gedachtegoed. Deze begrippen zijn echter
niet te bundelen tot een samenhangend geheel. In een latere uitwerking wordt dit
opgelost door de al gevormde centrale begrippen ‘complexe probleemsituatie’ en
‘structurele oplossingen’ toe te voegen aan deze groep meest centrale begrippen.
Daarmee worden de huidige situatie en de gewenste situatie getypeerd. Het wordt
duidelijk dat de leden van de Münchhausenbeweging de huidige situatie ervaren als
een complexe probleemsituatie. Om te komen tot structurele oplossingen kiezen zij
voor een kleinschalige aanpak. De begrippen ‘complexe probleemsituatie’, ‘kleinschalig
werken’ en ‘structurele oplossingen’ vormen zo de centrale lijn van het model.
Betrokkenheid, urgentie en vertrouwen worden daaraan verbonden als centrale
begrippen die bepalend zijn voor het succes van deze aanpak.

Zo ontstaat in wisselwerking met de literatuur en in samenspraak met deskundigen
een beeld van de essentiële begrippen. Dit beeld lijkt rijp en samenhangend te zijn. Het
is echter niet uit te sluiten dat er ook nu nog andere belangrijke factoren zijn die in dit
tijdgewricht als vanzelfsprekend en onderbewust bijdragen aan de aanpak. De
ontwikkelde kennis is tijd- en contextgebonden en is mogelijk incompleet. Dit is
onvermijdelijk in dit type onderzoek (Locke, 2001, Strauss & Corbin, 1998).

3.2 Grounded theory

De grounded theory stamt uit de onderzoekstraditie van het symbolisch interactio-
nisme (Glaser & Strauss, 1967). De verdere ontwikkeling van deze methodologie staat
onder invloed van de traditie van het sociaal constructionisme (Locke, 2001). Deze
beide onderzoekstradities uit de sociale wetenschappen onderscheiden zich doordat zij
zich richten op verschillende verklaringsmodellen voor gedrag in een casus.

In de afgelopen decennia is er een grote verschuiving opgetreden in weten-
schapsopvattingen. Dergelijke opvattingen worden aangeduid als paradigma’s. Zij
vormen samenhangende stelsels van wetenschapsopvattingen. De beide onderzoeks-
tradities die gebruikmaken van grounded theory zijn gegrondvest in drie opvolgende
paradigma’s.

In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de wetenschappelijke inbedding
van de grounded theory. Daarbij wordt zichtbaar in welke paradigma’s en onder-
zoekstradities de grounded theory is ingebed. Deze beschrijving wordt vervolgens
gebruikt om te kunnen expliciteren welke keuzen in dit onderzoek gemaakt zijn en
wat dit betekent voor de zeggingskracht van het onderzoek.

3.2.1 Ontwikkeling en wetenschappelijke positionering van de methodologie

In de afgelopen decennia is er een opeenvolging van drie paradigma’s: modernisme,
constructivisme en postmodernisme. Deze paradigma’s vertegenwoordigen fundamen-
tele verschillen van inzicht in de aard van de werkelijkheid en in de mate waarin deze
werkelijkheid gekend kan worden.
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Het paradigma van het modernisme gaat ervan uit dat er een objectieve wereld is.
Deze kan eenduidig gekend worden. Dit betekent voor de wetenschap, dat de wetten
die de werkelijkheid regeren onafhankelijk zijn van degene die deze werkelijkheid
observeren. Waarheid wordt in het modernisme gezien als een eenduidige beschrij-
ving van een eenduidige werkelijkheid (Locke, 2001).

Het constructivisme gaat ervan uit dat er weliswaar een werkelijkheid bestaat,
maar dat deze niet eenduidig en waarheidsgetrouw kan worden uitgedrukt door taal.
Het ontstaan van deze overtuiging wordt aangeduid als de crisis van representatie.
Onderzoekers gaan ervan uit dat zij niet ‘de’ werkelijkheid beschrijven, maar ‘een’
werkelijkheid, zoals die door hen gepercipieerd wordt. Eenieder heeft een eigen beeld
van deze werkelijkheid. Waarheid wordt in het constructivisme gezien als een
constructie vanuit het perspectief van de onderzoeker (Locke, 2001, Gergen, 1999).

Postmodernisme is een diffuus begrip. Er is een veelheid aan betekenissen die
gehecht wordt aan dit begrip. Uit de verschillende duidingen wordt zichtbaar dat
postmodernisme staat voor een radicale verandering in het wetenschappelijk
denken. Daarin staat de overtuiging centraal dat er geen eenduidige werkelijkheid
is en dat deze ook niet objectief kenbaar is. Kennis wordt in hoge mate situationeel
geacht. Een dergelijke visie wordt in de sociale wetenschappen gevoed door de
waarneming dat onderzoeksresultaten zich laten verklaren door een complex stelsel
van factoren. Deze factoren zijn specifiek voor een casus en zijn veelal onderbewust.
Zij zijn vaak historisch en contextueel bepaald. Gedrag in een casus wordt veel
sterker bepaald door dergelijke factoren dan door voorspelbare effecten van gerichte
interventies (Gergen, 1996). De consequentie van het postmoderne gedachtegoed is
dat er geen objectieve en geïntegreerde voorspellende theorieën kunnen bestaan.
Kennis is pluraal, heterogeen en contextgebonden (Locke, 2001, Gergen, 1999). Deze
wetenschapsopvatting ontwikkelt zich niet zonder kritiek. Door critici wordt zij
regelmatig als antiwetenschappelijk en als nihilistisch getypeerd (Gergen, 1996).

Tabel 3.3 toont de drie bovenbeschreven paradigma’s in relatie tot de twee
onderzoekstradities die hierna beschreven worden.

Paradigma Onderzoekstraditie Methodologie

Modernisme
Symbolisch
interactionisme

Constructivisme
Sociaal
constructionisme

Grounded theory

Postmodernisme

Tabel 3.3 De methodologie van de grounded theory geplaatst in de onderzoekstradities en de paradigma’s
waarin zij ingebed is
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De grounded theory is een onderzoeksmethodologie die stamt uit de sociologie.
Deze methodologie ontwikkelt zich in het midden van de vorige eeuw, in de
onderzoekstraditie van het symbolisch interactionisme. Deze stroming bevindt
zich op het grensvlak van de paradigma’s van het modernisme en het constructi-
visme (Locke, 2001, Clarke, 2005).

In het symbolisch interactionisme worden sociale fenomenen verklaard vanuit de
betekenissen die mensen hechten aan gebeurtenissen. Dergelijke betekenissen ont-
staan in sociale interactie. Zij ontwikkelen zich door een voortgaand proces van
interpretatie. De essentie van het symbolisch interactionisme is dat het gedrag van
mensen wordt beschreven en verklaard vanuit kennis over hun interpretaties van de
werkelijkheid (Locke, 2001, Strauss & Corbin, 1998).

Taal vormt in dergelijk onderzoek een belangrijk instrument. Met zijn taal
beschrijft de onderzoeker de gebeurtenissen en de betekenisstructuren. Taal is zo
het instrument voor begripsvorming. Dit taalgebruik brengt zijn eigen vraagstukken
mee. In de sociale wetenschappen worden begrippen niet gevormd door een scherpe
specificatie maar door een omschrijving, die op haar best leidt tot een algemeen
gedeelde interpretatie. De onvermijdelijkheid van het diffuse karakter van begrippen
in de sociale wetenschap leidt tot de ontwikkeling van vormen van kwalitatief
onderzoek, waarbij concepten worden verdiept door geduldig en zorgvuldig veld-
werk. De doelstelling hierbij is het ontwikkelen van een begrippenkader, waarbij de
begrippen zodanig worden verwoord dat zij tot de verbeelding gaan spreken. Zij
worden niet eenduidig gedefinieerd met precieze referenties en maatstaven, maar zij
worden omschreven op een manier die de gebruiker attendeert op diverse aspecten
van de betekenis van het begrip. Begripsvorming betekent op deze wijze het creëren
van een betekenisvol beeld, ondersteund door passende illustraties, dat de gebruiker
in staat stelt om de bedoelde betekenis te verbinden met de eigen ervaring. Het is de
opgave van onderzoek in het symbolisch interactionisme om theorieën te vormen
die gestoeld zijn op dergelijke rijke vormen van begripsvorming (Blumer, 1954).

Het sociaal constructionisme vormt een latere voedingsbodem voor de doorontwikke-
ling van de grounded theory. Het sociaal constructionisme bevindt zich op het
grensvlak van het constructivisme en het postmodernisme (Locke, 2001, Clarke,
2005, Gergen, 1996). Het sociaal constructivisme is een wetenschapstraditie die zich
ontwikkelt in de sociale psychologie. De centrale gedachte is dat mensen betekenis
geven aan de werkelijkheid in een sociaal proces (Still & Good, 1992, Jaworski &
Coupland, 2006).

Er is geen sprake van één betekenis van de gepercipieerde werkelijkheid. Er is sprake
van verschillende betekenissen die de verschillende actoren hechten aan de gebeurte-
nissen. Deze kunnen alleen ontdekt worden wanneer mensen samen kijken naar de
verschillende perspectieven van de diverse actoren. Actieve dialoog wordt gezien als
een manier om gedeelde betekenis te laten ontstaan. In een dergelijke dialoog brengen
mensen de perceptie van het zelf en van de wereld tot uitdrukking. Van daaruit komen
zij tot een gemeenschappelijke werkelijkheidsconstructie en tot collectief handelen. Zo
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wordt dialoog tot ‘een bijzondere vorm van relatie waarin verandering, groei en nieuw
begrip worden gekoesterd’ (Gergen, 1999, p. 148). Omdat de dialoog de basis vormt
voor gezamenlijke betekenis en zo voor het handelen van betrokkenen, wordt aan de
taal van de dialoog en aan de vormgeving van de relatie het vermogen toegedicht om
‘toekomst te creëren’ (Gergen, 1999, p. vii).

De grounded theory is oorspronkelijk gegrond in het paradigma van het moder-
nisme. Glaser en Strauss spreken in hun eerste werk over het ‘verschijnen’ of
‘ontdekken’ van de theorie. Dit taalgebruik suggereert het bestaan van een een-
duidige werkelijkheid die zich moet openbaren (Locke, 2001, Lincoln & Guba, 2005).
In hun latere werk ontstaan er verschillen van inzicht tussen Glaser en Strauss.
Glaser blijft trouw aan deze positionering. Hij veronderstelt de aanwezigheid van een
realiteit, die weliswaar subjectief beleefd kan worden. Glaser wordt daarmee ge-
typeerd als een realist (Rennie, 1998, Mills et al., 2006).

Het werk van Strauss wordt als constructivistisch getypeerd. Strauss speelt meer
met de data en construeert daarmee ‘een’ verhaal. Daarbij biedt hij bewust ruimte
voor het – selectief – betrekken van informatie die van buiten de casus komt. Hij
reconstrueert een collectieve betekenis (Mills et al., 2006). Rennie (2007) typeert het
werk van Strauss als een weg bewegen van de empirische wetenschap en toe bewegen
naar de fenomenologie. De fenomenologische onderzoekstraditie kan worden ge-
typeerd als het zoeken naar essentiële betekenissen van de fenomenen, tot voorbij de
psychologische bron van de eigen ervaring (Goulding, 2005). Charmaz is een
opvolger van Strauss. Zij typeert haar werk als constructivistische grounded theory
(Charmaz, 2006). Zij ziet de onderzoeker als een participant en als een reflectieve
coproducent van betekenis (Mills et al., 2006). Omdat de onderzoeker met zijn
waarnemingen en analyses een uitdrukking geeft aan zichzelf, benoemt Charmaz
(2006) dat het van belang is dat de onderzoeker expliciet is over zijn eigen rol, zijn
eigen achtergronden en over de aard van datacollectie en -analyse. Een grounded
theory die constructivistisch van aard is, zou evenzeer wetenschappelijk als literair
moeten zijn (Mills et al., 2006b).

Een latere doorontwikkeling van de grounded theory vindt plaats door Clarke. Zij
baseert zich expliciet op het postmodernisme. Met de introductie van een reeks
interpretatieschema’s richt zij zich op de analyse van het discours en op de
verschillende manieren waarop verschillende spelers betekenis geven aan gebeurte-
nissen. Het resultaat van een dergelijke analyse is dat er een pallet ontstaat van
veelvoudige betekenissen die verschillende spelers hechten aan een reeks gebeurte-
nissen (Clarke, 2005, Mills et al., 2006).

3.2.2 Praktische betekenis van verschillen van inzicht over het gebruik van de
methodologie

Visieverschillen tussen Glaser en Strauss leiden in de jaren negentig tot een uitvoerig
debat tussen beide grondleggers van de methode. De verschillen worden zichtbaar
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op het moment dat Corbin en Strauss in 1990 een publicatie schrijven over
grounded theory. Glaser (1992) ziet in hun publicatie belangrijke verschillen met
de bestaande methodiek en reageert in die zin. Zo ontstaat een polemiek die in de
literatuur uitvoerig beschreven is (zie onder meer Rennie, 1998, Glaser, 1998,
Cutcliffe, 2000, Locke, 2001, Walker & Myrik, 2006).

Dit debat representeert verschillen van doelstellingen van het gebruik van de
methodologie. Daarbij zijn de wetenschapsfilosofische verschillen van inzicht aan de
orde, die in de voorgaande paragraaf zijn beschreven. Deze verschillen hebben effect
op de praktische uitvoering van de methodologie. Twee belangrijke verschillen
betreffen het gebruik van literatuur en de wijze van het evalueren van de
ontwikkelde theorie.

Over het gebruik van literatuur adviseren Glaser en Strauss beiden om hiermee
terughoudend te zijn in de startfase van het onderzoek. Zij positioneren hun
methodiek als een tegenbeweging tegen de toenmalige gevestigde deductieve
methoden van sociologisch onderzoek, waarin de theorie voorop staat en waarin
het onderzoek gericht is op bevestiging of ontkrachting van de theorie (Glaser &
Strauss, 1967, Strauss & Corbin, 1997). Glaser spreekt zich hierover ook in latere
stadia zeer principieel uit. Hij ziet pas een rol voor literatuuronderzoek in de fase
waarin de theorie is uitgekristalliseerd. Hij zegt hierover dat de uitvoering van
uitvoerig literatuuronderzoek voor het ontdekken van de centrale begrippen strijdig
is met de basale uitgangspunten van grounded theory, te weten dat de theorie uit de
data voortvloeit en niet uit bestaande theorie (Glaser 2004).

Strauss en Corbin (1998) zien een belangrijke rol voor literatuuronderzoek. In de
startfase van het onderzoek kan de literatuur gebruikt worden voor het formuleren
van de vraagstelling van het onderzoek. Daarmee kan de relevantie van het
onderzoek vanuit het vakgebied vooraf gestaafd worden. Dit gebeurt overigens
zonder dat daarmee reeds a priori een theorie wordt gekozen of geformuleerd.
Verder pleiten zij ervoor dat de onderzoeker een zekere bekendheid heeft met de
literatuur, omdat dit de sensitiviteit voor subtiele nuances in de data kan versterken.
Het vermogen dat deze bekendheid met de theorie levert, duiden zij aan als
‘theoretische sensitiviteit’. Dit is het vermogen om conceptueel en vanaf een zekere
afstand te denken over de data, terwijl tegelijkertijd sensitiviteit en nabijheid bij de
data behouden blijven (Walker & Myrick, 2006). Theoretische sensitiviteit draagt bij
aan het vermogen om eigenschappen van fenomenen of van de context op te merken
en te onderscheiden (Locke, 2001).

Deze tegenstrijdige houdingen leiden tot een breed debat over onbevangenheid
en creativiteit tegenover de onvermijdelijkheid van voorkennis en de toegevoegde
waarde van gerichte positionering van het onderzoek in de ontwikkeling van de
wetenschap (zie onder meer Cutcliffe, 2005, Walker & Myrick, 2006).

Een tweede verschil tussen beide grondleggers van de methodologie spitst zich toe
op het gebruik van data voor evaluatie van de zich ontwikkelende theorie. Strauss en
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Glaser gaan er beiden van uit dat de onderzoeker vanzelf wordt geleid naar de
benodigde data door de kennisontwikkeling in het onderzoek zelf. In aanvulling
daarop adviseren Strauss en Corbin (1998) om als de theorie zich ontwikkelt, gericht
aanvullende data te verzamelen voor het evalueren van zich ontwikkelende inzich-
ten. Hiermee kunnen veronderstelde verbanden nader geanalyseerd worden. Tot de
hiervoor bruikbare data rekenen Strauss en Corbin verdere onderzoeksgegevens uit
dezelfde casus of onderzoeksresultaten uit andere cases. De literatuur benoemen zij
als een belangrijke bron voor de evaluatie van resultaten. Vergelijking van resultaten
met de literatuur kan de zeggingskracht van bevindingen vergroten. Zij benoemen
de literatuur als een ‘andere stem’, die bijdraagt aan de theoretische constructie door
de onderzoeker (Strauss & Corbin, 1998). Zo stimuleren zij dat conclusies gegrond
worden in meer dan alleen de casus zelf.

Glaser ziet geen toegevoegde waarde in het doelbewust verzamelen van aan-
vullende data voor validatie. Hij ziet de methodiek van continue vergelijking als een
afdoende wijze om veronderstelde verbanden steeds opnieuw te valideren. Hij is er
op gericht dat de theorie wordt ontdekt binnen de casus. Daarbij stelt hij als enige
validiteiteis dat interne validiteit wordt aangetoond. Dergelijke interne validiteit
ontstaat wanneer, door de inzet van de technieken van constante vergelijking,
verbanden tussen data onderling of tussen de daaruit gevormde begrippen binnen de
casus keer op keer bevestigd worden (Rennie, 1998, Heath & Cowley, 2004, Walker
& Myrick, 2006).

Bij deze gehele discussie ontstaat verwarring over het gebruik van begrippen. In
het debat gebruikt Strauss het begrip verificatie. Glaser reageert daarop scherp. Hij
reserveert het begrip verificatie voor kwantitatief onderzoek. Uiteindelijk kiezen
Strauss en Corbin er in hun publicatie van 1998 voor om het begrip verificatie te
vermijden. Zij betogen dat reproduceerbaarheid en generaliseerbaarheid problema-
tisch zijn in sociaal onderzoek. Dit komt doordat het nauwelijks mogelijk is om
sociale fenomenen te reproduceren, omdat het erg moeilijk is om een situatie te
creëren met identieke condities en variabelen (merk op dat dit een constructivis-
tische opvatting is). Daarom spreken zij liever van zeggingskracht van het onder-
zoek dan van generaliseerbaarheid. Zij wijzen erop dat naarmate de data wijder
verbreid zijn en meer condities en variaties zijn onderzocht, de zeggingskracht en
precisie van de theorie groter worden (Strauss & Corbin, 1998, Strauss, geciteerd in
Corbin, 1998). Voor het evalueren van de kwaliteit en zeggingskracht van grounded
theory onderzoek ontwikkelen zij zeven criteria. Deze criteria zijn weergegeven in
tabel 3.4.
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1. Hoe zijn de originele data verzameld en op welke gronden?

2. Welke centrale begrippen zijn ontwikkeld?

3. Wat zijn enkele van de gebeurtenissen, incidenten of acties (indicators) die de keuze voor deze

begrippen onderbouwen?

4. Op basis van welke categorieën is gericht onderzoek naar aanvullende data uitgevoerd (theoretical

sampling). Ofwel, hoe hebben theoretische tussenresultaten geleid tot verdere datacollectie? Nadat

de verzameling van aanvullende data is afgesloten, hoe representatief bleken de centrale begrippen

toen te zijn?

5. Wat zijn de veronderstellingen over conceptuele relaties tussen begrippen en op welke gronden

werden zij geformuleerd en gevalideerd?

6. Waren er gebeurtenissen waarin de hypothesen niet verklaarden wat er gebeurde binnen de data?

Hoe worden deze discrepanties verklaard? Werden hypothesen bijgesteld?

7. Hoe en waarom zijn de centrale begrippen geselecteerd? Was deze selectie plotseling of gradueel

en was het moeilijk of gemakkelijk? Op welke gronden zijn de finale analytische beslissingen

gemaakt?

Tabel 3.4 Criteria voor evaluatie van grounded theory onderzoek (overgenomen uit Strauss en Corbin, 1998)

De bovengenoemde verschillen in aanpak hangen samen met de doelen die de
onderzoekers nastreven met onderzoek op basis van grounded theory. Strauss en
Corbin (1998) benadrukken het belang van theorievorming in de wetenschap en zij
beschrijven als hun doel om valide en gegronde theorie te ontwikkelen die zeggings-
kracht heeft over de thema’s die zij onderzoeken. Glaser (2004) daarentegen formuleert
dat grounded theory bedoeld is om een inductieve theorie te vormen over een reële
situatie. Hij zet zich af tegen het streven naar vormen van generalisatie. Daarom ziet hij
ook geen toegevoegde waarde in het leggen van verbanden met data die buiten het
directe onderzoeksveld liggen. Hij typeert de aanpak van Strauss en Corbin als het
creëren van een volledige conceptuele beschrijving (‘full conceptual description’). Hij
schetst dat deze aanpak ertoe leidt dat één concept of enkele concepten centraal
worden gesteld. Daarna wordt alles wat bekend is over dat concept beschreven. Naar
zijn oordeel zijn deze studies eerder beschrijvend voor het betreffende concept in
algemenere zin, dan verklarend voor de specifieke situatie (Glaser, 2004).

3.3 Methodologische keuzen in dit onderzoek en hun consequenties
voor de betekenis van de resultaten

In deze studie ligt de primaire focus op het creëren van een rijke theorie die
verkennend en beschrijvend is. Daarbij is het eerste doel om interne validiteit te
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bereiken. Het gaat om het vinden van herhaalde aanwijzingen in de casus dat een
veronderstelde samenhang tussen gekozen begrippen bestaat. Deze interne validatie
gebeurt door het zorgvuldig uitvoeren van het proces van constante vergelijking
(Yin, 2003, Glaser, 2004, Strauss & Corbin, 1998). Bij dit voortdurend vergelijken is
niet alleen gekeken of de inhoud van zich vormende begrippen gestoeld kon worden
op een voldoende brede basis van citaten. Er is ook gekeken naar discrepanties. Zo is
het uitsluiten van ‘informele omgang’ als fundamentele waarde van de Münchhau-
senbeweging (zie paragraaf 2.3.2) een voorbeeld van de kritische inhoudelijke
toetsing op consistentie van de bevindingen.

In aanvulling daarop is het doel om te toetsen of de ontwikkelde theorie over
‘organiseren als een beweging’ in bredere zin zeggingskracht heeft voor organisa-
tieoverstijgende samenwerking in een maatschappelijk speelveld. Daarom wordt
literatuuronderzoek gebruikt voor het toetsen en versterken van de bevindingen. Zo
ontstaat een basis voor generalisatie. Deze vorm van generalisatie wordt door Yin
(2003) aangeduid als analytische generalisatie. Hij is volgens Yin geëigend voor het
verkrijgen van externe validiteit in case studies. Deze analytische generalisatie komt
tot stand door de resultaten van de casus in te bedden in een bredere theorie.

Deze aanpak is in lijn met het werk van Strauss en Corbin (1998). Hij sluit aan bij
het denken van Charmaz. In de praktijk heeft de keuze voor een aanpak in deze lijn
twee consequenties. Ten eerste betekent dit voor mij dat ik expliciet ben over mijn
eigen rol en positie. Verder betekent dit dat ik royaal gebruikmaak van de literatuur.
Dit doe ik in de eerste fase van het onderzoek – in bescheiden mate – ter verhoging
van theoretische sensitiviteit en in de slotfase van het onderzoek ter verdieping van
de zich ontwikkelende inzichten.

Mijn rol in dit onderzoek is die van participatief onderzoeker. Participatief onder-
zoek is onderzoek waarin de onderzoeker actief meewerkt aan de situatie en daarbij
oren en ogen goed de kost geeft (De Leeuw, 2003). De rol van de onderzoeker kan in
participatief onderzoek verschillen naar de mate waarin de onderzoeker actief stuurt
op de ontwikkelingen. Daarbij is de vraag in hoeverre de onderzoeker gerichte
interventies uitvoert om de vaardigheden van individuele leden van de groep te
versterken, de vaardigheden van het systeem als geheel te versterken of om het
verloop van de gebeurtenissen te beïnvloeden (De Leeuw, 2003, Locke, 2001). In dit
onderzoek is er geen sprake van vooraf bepaalde gerichte interventies. Daarmee is
mijn rol het best te typeren als die van ‘waarnemer als participant’ (Pole & Lampard,
2002). Ik ben primair waarnemer en secundair participant. De beweging heeft haar
eigen dynamiek. Ik heb geen bewuste vooropgezette ideeën om deze in enige richting
te sturen.

Tegelijkertijd stel ik mij actief op. Ik ben mij ervan bewust dat ik als schrijver de
rol heb van ‘buitenoog dat dwingt’ (citaat van één van de initiatiefnemers).
Daarnaast ben ik mij ervan bewust dat mijn vragen, mijn beoordelingen, mijn
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tussentijdse verslaglegging van besprekingen en mijn beschrijvingen van de casus
effect hebben op de ontwikkelingen.

Ik ben expliciet over mijn rol door in het inleidende hoofdstuk van deze
publicatie te beschrijven vanuit welke achtergrond en intenties ik aan dit onderzoek
begin en daar waar nodig expliciet te zijn over mijn eigen activiteiten.

Ik kies om veelvuldig gebruik te maken van literatuur, zowel in de verkennende fase
als in de eindfase van het onderzoek. De problematiek dat daardoor vooringeno-
menheid kan ontstaan, die op haar beurt kan leiden tot blinde vlekken ten aanzien
van thema’s die aan de orde zijn, is herkenbaar. Het is echter de vraag of dit bezwaar
weggenomen kan worden door uitstel van het bestuderen van de literatuur.
Daarvoor heb ik, ook zonder deze literatuurstudie, al te veel kennis van en ervaring
met ketens en netwerken. Dit risico wordt ondervangen door gebruik te maken van
onderzoeksgegevens die verzameld zijn door meerdere onderzoekers en door het
coderen van data op een aantal momenten samen te doen met andere onderzoekers,
die verschillen qua achtergronden.

Verder gebruik ik de literatuur voor het versterken van mijn inzicht in al
bestaande theoretische begrippen. Dit levert een belangrijk voordeel. Een goede
verankering in bestaande theorie verheldert en rechtvaardigt de keuze voor het
gebruik van bestaande begrippen. Een voorbeeld van het relatief vroegtijdig actieve
gebruik van de literatuur is het gebruik van literatuur over het begrip zingeving, die
ik, bij wijze van uitzondering, al tijdens de beschrijving van de casus in hoofdstuk
twee introduceer. Dit doe ik omdat de aangehaalde bronnen een bredere betekenis
geven aan het begrip, dan de betekenis die ik voor de bestudering van de literatuur
aan dit begrip gehecht zou hebben. Juist deze verdieping ondersteunt de analyse die
in dit hoofdstuk gemaakt wordt, dat het zoekproces van de Münchhausenbeweging
te typeren is als een zingevingproces.

In de slotfase van het onderzoek wordt de literatuur gebruikt ‘als een tweede stem’.
Ik ervaar dit als verrijkend. Naast het bestuderen van aanvullende data uit de casus
helpt de literatuur om de uiteindelijk gevonden centrale begrippen te verdiepen en
om de zeggingskracht van het onderzoek te verbreden. Bij de beschrijving van deze
centrale begrippen in de hoofdstukken vier tot en met elf wordt een strikte scheiding
aangehouden tussen de bevindingen in de casus en de bevindingen in de literatuur.
Zo wordt navolgbaar welke uitspraken zijn ontleend aan welke bronnen. De
uiteindelijke conclusies komen allemaal tot stand door het expliciet relateren van
de bevindingen uit de casus aan de literatuur. De in hoofdstuk twaalf ontwikkelde
story line baseert zich op deze conclusies. Deze story line vormt de kern van de
grounded theory. Zo wordt geborgd dat de ontwikkelde story line over organiseren
van organisatieoverstijgende samenwerking als een beweging, niet alleen ontleend is
aan de casus, maar dat uitspraken in de story line gerelateerd zijn aan inzichten uit
de literatuur. Dat bevordert dat de zeggingskracht van de ontwikkelde theorie
uitstijgt boven de casus.
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De criteria voor grounded theory onderzoek van Strauss en Corbin zijn in dit
onderzoek gebruikt als leidraad voor kwaliteitstoetsing. Door de uitvoerige beschrij-
ving van de aanpak van het onderzoek is zichtbaar gemaakt hoe er in dit onderzoek
is omgegaan met de thema’s die in deze criteria aan de orde zijn.

3.4 De zeggingskracht van dit onderzoek

Het onderzoek heeft zeggingskracht voor de concrete situatie van de Münchhausen-
beweging in Rotterdam. Het biedt inzicht aan de leden van de Münchhausenbewe-
ging en aan iedereen die met deze beweging te maken heeft, in de historie en de
beweegredenen van de beweging. Daarbij zijn de werkwijze, de waarden en de kern
van het gedachtegoed ontsloten. Ook worden succesverhalen zichtbaar die mogelijk
inspireren tot nieuwe initiatieven. Deze zeggingskracht ontleent het onderzoek met
name aan het gebruik van de methodieken van continue vergelijking.

Het onderzoek heeft ook een bredere zeggingskracht voor organisatieoverstijgende
samenwerking in een maatschappelijk speelveld. Uiteraard is er daarbij sprake van
een andere context en van andere spelers. Identieke situaties zullen zich niet
herhalen. Het onderzoek legt echter werkwijzen, waarden en grondgedachten bloot,
waarvan verondersteld mag worden dat deze in andere voorbeelden van organisa-
tieoverstijgende samenwerking in een maatschappelijk speelveld van betekenis
kunnen zijn. Het onderzoek ontleent deze zeggingskracht aan een zorgvuldige
toetsing van de ontwikkelde inzichten aan de algemene literatuur over organisatie-
overstijgende samenwerking en in het bijzonder aan literatuur die gericht is op
samenwerking tussen professionals en samenwerking in een maatschappelijke
context.
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