
5 Ketensamenwerking

“De betrokkenheid bij de keten ontstaat doordat we zien dat de maatschappij steeds

complexer is geworden. Er zijn veel organisaties die allemaal werken vanuit hun eigen

specialisme.” (initiatiefnemer)

“Samenwerken is een haast onmogelijke klus, die veel vraagt van het coördinatiever-
mogen van organisaties en mensen die op de grensvlakken van de organisaties
werken, want er zijn geen systemen en routines op het snijvlak tussen wonen,
werken, zorg en leren.” Uit dit citaat van één van de initiatiefnemers van de
Münchhausenbeweging, spreekt een verlangen om te komen tot een situatie waarin
dergelijke routines er wel zijn: een streven naar ketensamenwerking. In de start
van het werk van de beweging wordt getracht deze keten vorm te geven als een keten
van processen. Later blijkt dat er andere wegen gevonden worden om de keten van
integrale zorg te sluiten.

Dit hoofdstuk opent met een verkenning van het woordgebruik van de leden van de
beweging als het gaat over de aard van hun samenwerkingsverband. Vanuit de
literatuur wordt vervolgens een typologie gegeven van verschillende vormen van
organisatieoverstijgende samenwerking. Daarbij passeren de begrippen keten, net-
werk en alliantie de revue. Van deze drie vormen van samenwerking worden
kenmerkende aspecten belicht. Tevens wordt zichtbaar dat er mengvormen bestaan
die elementen bevatten van ieder van de drie beschreven typen samenwerking.

Daarna volgt een schets van het informele karaker van de samenwerking in de
Münchhausenbeweging. Dit is een typerend structuurkenmerk van de Münchhau-
senbeweging. Aansluitend wordt vanuit de literatuur een overzicht gegeven van
verdere structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden. De betekenis van deze
structuurkenmerken wordt beschreven.
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Het hoofdstuk eindigt met een typering van de aard van het samenwerkingsverband
van de Münchhausenbeweging. In het voorgaande hoofdstuk is zichtbaar geworden
dat dit samenwerkingsverband het beste te typeren is als een beweging. In dit
hoofdstuk wordt zichtbaar dat het streven van deze beweging het beste te typeren is
als een streven naar ketensamenwerking. De structuur die de beweging hiervoor
kiest is informeel, matig intensief, weinig gecentraliseerd, eenvoudig en heterogeen.
Verder wordt zichtbaar dat leden van de beweging spelen met de balans tussen
openheid en geslotenheid.

5.1 Het begrip keten in de Münchhausenbeweging

Onder de noemer ‘het succes van een ketenaanpak’ schetsten de initiatiefnemers in
het Münchhausenmanifest het beloop van het verhaal van Loes. Het is het voor-
beeldverhaal van de beweging, waarin zichtbaar wordt hoe leden van de beweging
met een persoonsgerichte aanpak zorgen dat de benodigde hulp voor Loes ge-
realiseerd wordt. Aansluitend besteden de initiatiefnemers in het manifest onder
meer aandacht aan het tot stand komen van lokale zorgnetwerken in Rotterdam.
Ten tijde van het schrijven van het manifest kent Rotterdam twintig van dergelijke
netwerken. De initiatiefnemers maken zichtbaar dat deze netwerken doen wat er
naar hun oordeel gebeuren moet. Zij zorgen op een praktische manier dat hulp-
verleners, wijkagenten, medewerkers van corporaties en andere professionals hun
werk kunnen coördineren. Bij deze aanpak is er sprake van een lokale zorgcoördi-
nator. Hij of zij vormt de spil in de aanpak. Hij zorgt ervoor dat het netwerk in staat
is om tijdig problemen bij bewoners in de wijk te signaleren. Daarbij wordt
geprobeerd om de benodigde zorg vanuit de eigen woonsituatie te bieden.

In het bovenstaande wordt zichtbaar hoe de leden van de Münchhausenbeweging de
begrippen keten en netwerk dicht naast elkaar gebruiken. Zij zoeken een ketenaan-
pak en benoemen daarbij lokale zorgnetwerken als een belangrijke werkvorm. In het
beloop van de ontwikkelingen van de Münchhausenbeweging, blijven de leden beide
begrippen gebruiken. Daarbij zijn zij geneigd hun streven aan te duiden als een
streven om ketensamenwerking tot stand te brengen. Het begrip keten gebruiken zij
veelvuldig. Vooral in de gespreksverslagen en verslagen van bijeenkomsten van 2005
en 2006 komt het begrip keten veelvuldig voor. Zo wordt in het Münchhausenma-
nifest gesproken over het ‘organiseren van succes vanuit een ketenbenadering’ en
van ‘een gezamenlijke ketenaanpak’. In de code of conduct is er sprake van ‘een
proces van ketenontwikkeling’ en van ‘ketenpartners’. De betrokken bestuurders
spreken in interviews en tijdens vergaderingen over ‘de keten: leren, werken, wonen,
zorg’, over een ‘lerende keten’ een ‘open keten’ en over ‘ketensamenwerking’.

Om dergelijke ketens tot stand te brengen, is er behoefte aan een netwerk. De leden
van de beweging spreken over het opbouwen van een netwerk of over het inzetten
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van bestaande netwerken voor de doelen van de beweging. Het samenwerken in
dergelijke netwerken typeert één van hen als elkaar leren kennen, vertrouwen
opbouwen en dan zaken doen: “In netwerken gaat het om geven en gunnen.” Leden
van de beweging benoemen het als een belangrijke meerwaarde dat de Münchhau-
senbeweging bestaande netwerken versterkt en bijdraagt aan het vergroten van hun
individuele netwerken. Uit de bestudering van de teksten wordt zichtbaar dat de
leden van de beweging geregeld op een dergelijke wijze spreken over netwerken.
Toch wordt het begrip netwerk door hen minder vaak gebruikt als het begrip keten.

Een verder begrip, dat Martien Kromwijk in de startfase gebruikt om het werk van
de Münchhausenbeweging te typeren, is het begrip coalitie. Hij spreekt van een
“vitale coalitie van maatschappelijk betrokken organisaties die zich inzetten voor de
niet zelfredzame Rotterdammer”. In mijn beleving is het een treffende typering.
Toch blijkt uit de vele notities en aantekeningen niet dat dit begrip overgenomen
wordt. In een persoonlijk gesprek met Martien Kromwijk in december 2006 valt het
begrip nog een keer. We typeren de Münchhausenbeweging als een coalitie van
mensen met een gemeenschappelijke roeping.

Later, in een gesprek tussen een aantal initiatiefnemers van de Münchhausenbe-
weging en een aantal wethouders van de gemeente Rotterdam in april 2007, wordt
het begrip coalitie ook nog een paar keer gebruikt. Daarbij wordt onmiddellijk
aangevuld dat dit begrip niet te technisch ingevuld moet worden. Het gaat om
persoonlijke betrokkenheid.

Een laatste begrip dat met enige regelmaat terugkomt, is het begrip samenwerken.
Hiermee wordt veelal geduid op het actieve proces van samenwerken. Er wordt
gesproken over goede en slechte ervaringen van samenwerking tussen instanties of
organisaties. En er wordt gesproken over goede of slechte structuren van samen-
werken. Samenwerking wordt benoemd als een manier om te groeien naar
structurele oplossingen.

Uit het pure tellen van het woordgebruik in de uitingen, verslagen en gespreks-
notities van de Münchhausenbeweging, blijkt dat het begrip keten het meest
dominant gebruikt wordt. Dit begrip wordt door de betrokkenen vooral in verband
gebracht met concrete verbinding en concrete samenwerking. Ketenvorming wordt
getypeerd als het ‘aansluiten van de kokers van de organisaties’. Het begrip keten
lijkt daarom het best passend om de essentie van de intenties van de leden van de
Münchhausenbeweging te vatten. Het gaat uiteindelijk niet om netwerken en relaties
opbouwen. Het gaat erom dat er concreet iets gebeurt, dat er verbinding ontstaat in
de uitvoering van het werk.

KETENSAMENWERK ING

111



5.2 Vormen van organisatieoverstijgende samenwerking in de literatuur

Voor het beschrijven van organisatieoverstijgende samenwerking is een veelheid aan
begrippen in omloop. Naast de begrippen ketens en netwerken komt ook het begrip
alliantie prominent voor in de literatuur. De betekenis die aan deze begrippen
gehecht wordt, verschilt per auteur. Ook is er sprake van overlappende betekenissen
van deze begrippen. Deze drie begrippen lenen zich echter goed om een typologie te
maken, die verschillende vormen van organisatieoverstijgende samenwerking be-
schrijft. In deze paragraaf wordt een dergelijke typologie uitgewerkt.

Naast deze drie begrippen is er in de literatuur sprake van een diversiteit aan
andere begrippen voor het aanduiden van vormen van organisatieoverstijgende
samenwerking. De samenwerkingsverbanden die hiermee beschreven worden, be-
vatten kenmerken van ketens, netwerken en allianties. Zij kunnen vanuit de hier
opgebouwde typologie gezien worden als mengvormen van organisatieoverstijgende
samenwerking.

5.2.1 Ketens

Het begrip keten is ontleend aan fysieke voortbrengingsprocessen. Daarbij gaat het
oorspronkelijk om bedrijfsinterne processen. In de loop der tijd is dit begrip echter
steeds meer toegepast op organisatieoverstijgende processen. Het begrip keten is
daarbij sterk verbonden met het primaire proces van de gezamenlijke organisaties.
Het appelleert aan de gedachte dat de samenwerking schakel voor schakel georgani-
seerd moet worden. Een dergelijke vorm van organiseren draagt bij aan het
klantgericht, effectief en efficiënt leveren van goederen of diensten. Daarbij is
functionele communicatie op het niveau van de uitvoering belangrijk. In iedere
schakel van het proces, moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar
zijn (Camps, 2004, Kinder, 2003).

Vanuit een primaire oriëntatie op logistieke processen zet Kinder (2003) goederen-
stromen centraal in zijn definitie van ketenmanagement. Kennisstromen definieert
hij als daaraan ondersteunend. Kinder typeert ketensamenwerking als het proces van
efficiënte en effectieve beheersing van goederenstromen, met de daaraan gerelateerde
informatie en kennisstromen.

Bij de toepassing van het begrip ketenmanagement op de publieke sector,
benoemen Van der Aa et al. (2002) en Van Duivenboden et al. (2000) ook dat
het gaat om de primaire processen van de betreffende organisaties. Zij passen het
begrip ketenmanagement toe op uitvoeringsketens in de publieke dienstverlening.
Ketensamenwerking in de publieke sector beschrijven zij als het vormgeven van een
routinematig proces. Daarbij ‘stroomt de mens als object door de keten’ (Van der Aa
et al., 2002, p. 10). Een dergelijke keten beschrijven Van Duivenboden et al. (2000,
p. 16) als een aaneenschakeling van ‘taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
rollen’ van een verzameling afzonderlijke organisaties.
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Ook Camps (2004) past het begrip keten toe op processen van publieke dienst-
verlening. Hij accentueert daarbij het belang van informatie-uitwisseling. Daarom
typeert hij dergelijke ketens als informatie- of kennisketens. Hij beschrijft dergelijke
ketens als samenwerkingsverbanden tussen organisaties, die voor de uitvoering van
hun primaire proces afhankelijk zijn van wederzijdse uitwisseling van informatie en
kennis.

In het bovenstaande wordt zichtbaar dat het begrip keten wordt toegepast op de
samenwerking tussen partijen in hun primaire processen. Verschillende auteurs
gebruiken dit als het centrale aangrijpingspunt voor het onderscheid tussen ketens
en netwerken: Ketens gaan over relaties in het primaire proces, netwerken gaan over
bestuurlijke relaties (In ’t Veld, 2007). In een keten gaat het om functionele relaties,
in een netwerk om sociale relaties (Kort et al., 2000). Bij ketens is het primaire
proces het ordeningsprincipe, bij netwerken gaat het om samenwerking tussen
partijen die buiten het primaire proces staan, maar die wel van grote invloed zijn op
het procesverloop (Van der Aa et al., 2002).

Er wordt tevens zichtbaar dat het begrip keten veelal wordt geassocieerd met een
eenduidig ordenen van opeenvolgende schakels. Het begrip wordt verbonden met
het organiseren van logisch geordende processen. Dit laatste maakt het begrip keten
lastiger toepasbaar op zorgprocessen met een complexe hulpvraag. Daarbij is er
immers vaak sprake van het zoeken naar individuele arrangementen. Het gaat
daarbij niet om vast geordende processen, maar om het creëren van individuele
arrangementen en maatwerkoplossingen. Dergelijke samenwerking vindt plaats in
de primaire processen en is sterk klantvraag georiënteerd (Provan et al., 2005).

In de hier ontwikkelde typologie worden de eerste elementen van het begrip keten
geaccentueerd. Het gaat om het primaire proces, om het tot stand brengen van
functionele relaties en om het organiseren van stromen van goederen of mensen.
Daarbij is het belangrijk dat ook de bijbehorende stromen van informatie goed
worden georganiseerd.

Het aspect van de vaste ordening van werkprocessen wordt in deze typologie
losgelaten. Het begrip keten wordt zowel toegepast op samenwerkingsprocessen die
een vaste ordening kennen, als op samenwerkingsprocessen die meer persoonsge-
richt vorm krijgen. Het begrip keten kan in deze laatstgenoemde situatie verbij-
zonderd worden door gebruik van het begrip ‘persoonsgerichte ketenzorg’.

5.2.2 Netwerken

Netwerken worden door Williams (2001) getypeerd als groepen van juridisch
gescheiden organisaties, die met elkaar zijn verbonden door uitwisselingsrelaties
en door sociale relaties, die duurzaam zijn in de tijd. Daarbij is er sprake
van gemeenschappelijke of onderling aanvullende doelen. Williams beschrijft dat
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samenwerking in dergelijke netwerken tot stand komt op basis van het vertrouwen
dat partijen elkaars belangen respecteren en behartigen.

Van der Aa et al. (2002) karakteriseren een netwerk als een samenwerkingsver-
band tussen vertegenwoordigers van organisaties, dat buiten de directe cliëntrelatie
staat, maar dat wel van grote invloed is op het procesverloop. Camps (2004) en
Kinder (2003) typeren netwerken als sociale verbanden tussen vertegenwoordigers
van organisaties, die gericht zijn op kennisdeling, vernieuwing en verbetering.
Daarbij benoemen zij dat netwerken van leden van het hoger management onmis-
baar zijn voor het onderhouden van operationele samenwerkingsrelaties.

In al deze beschrijvingen worden netwerken getypeerd als relatief vrijblijvende
structuren. Deze structuren worden in stand gehouden voor het delen van kennis en
informatie, om gemeenschappelijke belangen te behartigen of om samenwerkings-
relaties te onderhouden.

Het gebruik van het begrip netwerk verschilt per auteur. Een aantal auteurs verbindt
het begrip netwerk aan de primaire processen van de organisatie. Zo benaderen
Provan et al. (2005) netwerken vanuit een oriëntatie op operationele samenwerking.
Netwerken in de publieke dienstverlening beschrijven zij als een vorm van integratie
van diensten. Zij vormen een manier om het gezamenlijke vermogen op te bouwen
om beter te kunnen reageren op een maatschappelijke problematiek.

Ook Kautonen en Koch (2005) wijzen, als zij het begrip netwerk hanteren, op het
primaire proces. Zij gebruiken het begrip netwerk voor het beschrijven van een
samenspel van publieke en private organisaties die hun bronnen bundelen en
betrokken zijn in de uitvoering van een gemeenschappelijke taak.

Anderen passen het begrip netwerk eerder toe op individuele personen, dan op
organisaties. Zo definieert Granovetter (1973) een netwerk als een stelsel van sociale
verbanden, waarbij de sterkte een functie is van de hoeveelheid tijd, de emotionele
intensiteit, de intimiteit en de wederkerigheid van de sociale relaties. Betrokkenen in
een dergelijk netwerk zijn niet noodzakelijkerwijs vertegenwoordigers van organisa-
ties. Ieder mens heeft een netwerk van contacten dat hij met wisselende intensiteit
onderhoudt. Daarbij is er niet per se sprake van samenwerking. Relaties in dergelijke
netwerken kunnen zowel een oriëntatie op samenwerking als een oriëntatie op
conflict hebben.

Ook Benson (1975) laat de verbinding van het begrip netwerk met samenwerking
expliciet los. Hij karakteriseert netwerken als verbanden tussen onderscheiden
organisaties of personen waartussen een significante hoeveelheid interacties bestaat.
Deze relaties kunnen variëren van, aan het ene uiterste, samenwerkingsverbanden
met intensieve herhaalde uitwisselingen van bronnen, tot, aan het andere uiteinde,
contacten tussen vijandige groeperingen die conflictueuze relaties onderhouden. Op
deze wijze krijgt het begrip netwerk vooral de betekenis van een geheel aan relaties
dat een organisatie of een persoon onderhoudt, ongeacht de aard van die relaties.
Zowel ‘vrienden’ als ‘vijanden’ maken deel uit van het netwerk.
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In de hier opgebouwde typologie van vormen van organisatieoverstijgende samen-
werking wordt een netwerk gepresenteerd als een stelsel van op samenwerking
gerichte relaties tussen vertegenwoordigers van organisaties. Daarbij vindt coör-
dinatie plaats op basis van informele relaties en van vertrouwen. Netwerken zijn
gericht op het delen van kennis en op het onderhouden van contacten. De
belangrijkste stromen die plaatsvinden in netwerken zijn stromen van kennis en
informatie. Netwerken worden daarbij vooral getypeerd als structuren die dienstbaar
zijn aan het bestuurlijke proces.

5.2.3 Allianties

Allianties zijn formele samenwerkingsverbanden tussen onafhankelijke onderne-
mingen. Daarbij is er sprake van een gezamenlijk doel, gezamenlijke risico’s,
gezamenlijke besluitvorming en gedeelde kosten en opbrengsten (De Man, 2006).
Bij dergelijke samenwerkingsrelaties brengt ieder van de partijen bronnen in. Deze
kunnen de vorm hebben van kapitaal en technologie (Gulati & Singh, 1998). Zij
kunnen ook bestaan uit immateriële vermogens die een bedrijf beschikbaar heeft om
te concurreren in de markt (Lambe et al., 2002).

De intensiteit van de samenwerking verschilt bij diverse vormen van allianties.
Dit verschil wordt bepaald door de mate van integratie van beide partijen. In
oplopende mate van integratie kunnen allianties gevormd worden door contractuele
allianties, joint ventures en deelnemingen (De Man, 2006, Gulati & Singh, 1998,
Lambe et al., 2002).

Bij alliantiebesturing spelen formele relaties een centrale rol. Zij krijgen vorm
door het positioneren van vertegenwoordigers met grote beslissingsbevoegdheden of
door het vastleggen van contractuele verplichtingen. Hoewel vertrouwen in het
aangaan van allianties van belang is, maken allianties zich hiervan uiteindelijk zo
veel mogelijk onafhankelijk door de inzet van mechanismen waarin formele macht
wordt vastgelegd (De Man, 2006, Gulati & Singh, 1998, Das & Teng, 2001).

Ook in de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties komen formele samenwerkingsrelaties voor. Samenwerkingsrelaties
tussen partijen uit twee van deze sectoren, of uit ieder van de drie genoemde
sectoren, worden aangeduid als sectoroverstijgende samenwerking of als publiek-
private samenwerking (Selsky en Parker, 2005, Waddock, 1991). Het begrip publiek-
private samenwerking wordt sterk verbonden geacht met complexe infrastructurele
projecten. Het is echter van toepassing op een breder arrangement aan samen-
werkingsvormen tussen overheid en bedrijfsleven (Van Duivenboden, 2004).

Ook bij sectoroverstijgende samenwerkingsrelaties is er sprake van relaties met
een verschillende mate van integratie. Sommige relaties hebben een projectmatig
karakter. Zij zijn gericht op de realisatie van eindige opgaven. Andere relaties hebben
een meer integrerend karakter. Daarbij gaat het om het opbouwen van een systeem
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van duurzame samenwerkingsrelaties (Waddock & Post, 1991, 1995, Selsky &
Parker, 2005).

Dergelijke sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden delen met private allian-
ties de eigenschap dat zij door formele coördinatiemechanismen worden gestuurd
(Selsky & Parker, 2005). Zij kunnen worden beschouwd als sectoroverstijgende
allianties.

Het is verwarrend dat het begrip alliantie in bestuurskundige literatuur ook wordt
toegepast voor het aanduiden van relatief informele netwerken van samenwerking
tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zo gebruiken
Waddock en Post (1991, 1995) het begrip catalytic alliance voor tijdelijke netwerk-
organisaties die gericht zijn op het genereren van maatschappelijke effecten op de
lange termijn. Gray (1989) gebruikt het begrip collaborative alliance op eenzelfde
wijze voor het aanduiden van een lange termijn georiënteerd stelsel van samen-
werkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, en lokale gemeenschappen. In
dergelijke stelsels is er sprake van combinaties van formele en informele sturing.

In de hier opgebouwde typologie van organisatieoverstijgende samenwerking
worden allianties gepresenteerd als juridische samenwerkingsverbanden. Coördina-
tie in allianties vindt plaats via formele structuren. Daarbij is er sprake van financiële
transacties. Tegenover deze financiële stromen staan transacties van goederen,
diensten, inzet van personeel of inzet van kapitaal. Afhankelijk van de aard van
de alliantie ligt het aangrijpingspunt in de bestuurlijke processen, in de ondersteu-
nende processen of in het primaire proces.

5.2.4 Typologie van vormen van organisatieoverstijgende samenwerking

In het bovenstaande zijn de begrippen keten, netwerk en alliantie uitgewerkt.
Ondanks dat deze begrippen in de aangehaalde literatuur niet eenduidig gebruikt
worden, lenen zij zich goed voor het maken van een typologie van vormen van
organisatieoverstijgende samenwerking. Daartoe zijn er in de voorgaande paragrafen
keuzen gemaakt over de betekenis die gehecht wordt aan deze begrippen. De
gekozen betekenissen van de begrippen en de daarmee opgebouwde typologie is
samengevat in tabel 5.1.
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Karakteristiek Keten Netwerk Alliantie

Aard van de

onderlinge relaties

Functionele relaties Informele relaties Formele relaties

Aard van de

transacties

Stromen van goede-

ren of mensen,

ondersteund door

informatie

Stromen van kennis Geldstromen

Aard van het aangrij-

pingspunt in de

organisatie

Primair proces Bestuurlijk proces Primair, ondersteu-

nend en/of bestuurlijk

proces

Tabel 5.1 Typologie van vormen van organisatieoverstijgende samenwerking

De drie bovenstaande typen van organisatieoverstijgende samenwerking kunnen
gezien worden als drie verschillende gestalten die een samenwerkingsverband kan
aannemen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat samenwerking tussen
organisaties exclusief de gestalte heeft van een keten, een netwerk of een alliantie. Er
is sprake van een veelheid aan structuren voor samenwerking die gebaseerd zijn op
een mix van de bovenstaande gestalten. Deze samenwerkingsvormen combineren
formele en informele vormen van sturing en grijpen aan op zowel de primaire
processen als op de ondersteunende en bestuurlijke processen.

Voor het typeren van dergelijke mengvormen van organisatieoverstijgende samen-
werking worden zeer uiteenlopende begrippen gehanteerd. Huxham en Vangen
(2000) gebruiken het begrip ‘collaborative initiative’. Met deze term verwijzen zij
naar een veelheid van losjes gekoppelde vormen van samenwerking tussen burgers,
overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Ouchi (1980) gebruikt het begrip clan. Dit begrip verbindt hij met sturing op
basis van netwerken van relaties. Clans zijn gemeenschappen met een gemeen-
schappelijke cultuur en met gemeenschappelijke doelen. Meijboom et al. (2004)
verruimen dit begrip en introduceren het begrip interclan. Een dergelijke interclan
speelt in op de behoefte van professionals aan een stelsel van organisatieoverstij-
gende normen, waarden en tradities. Dit stelsel biedt hen een referentiekader en een
basis voor onderling vertrouwen. Als een geschikt instrument om dit referentiekader
in vast te leggen, noemen Meijboom et al. een code of conduct.

Onder de algemene noemer van ‘collaboration’ beschrijft Gray (1989) verge-
lijkbare mengvormen van organisatieoverstijgende samenwerking. Meer specifiek
gebruikt zij het begrip confederatieve samenwerking. Dit begrip verbindt zij met een
vorm van samenwerking die een zelfregulerend karakter heeft en die gebaseerd is op
niet-bindende overeenkomsten en op langlopende interactie. Zij stelt dit begrip op
één lijn met het begrip coalitie, dat zij ontleent aan Whetten en Bozeman (1984).
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Met dit begrip duiden zij op een los georganiseerde vorm van samenwerking waarbij
macht wordt gedeeld tussen leden omdat zij er niet voor kiezen om deze macht te
delegeren naar een gemeenschappelijke besturende eenheid.

De bovenstaande beschrijvingen vertonen nadrukkelijk overeenkomsten met de
langetermijngeoriënteerde partnerships die beschreven zijn door Selsky en Parker
(2005) en door Waddock en Post (1991, 1995). Ook de samenwerkingsverbanden
van Astley en Frombrun (1983) hebben een vergelijkbaar karakter. Zij beschrijven
organisatieoverstijgende samenwerkingsverbanden waarin eenheid ontstaat doordat
deelnemers stromen van invloed aanwenden om het gezamenlijk doel te bereiken.

De hier beschreven samenwerkingsverbanden hebben als kenmerk dat zij zijn
georiënteerd op de lange termijn en dat zij veelvormig zijn. Dergelijke samen-
werkingsverbanden omvatten gelijktijdig meerdere aspecten van de gepresenteerde
typologie van ketens, netwerken en allianties. Hun gemeenschappelijk kenmerk is
dat er een vorm van collectieve strategie ontstaat doordat de betrokkenen zich
gezamenlijk oriënteren op hun collectieve omgeving. Deze proberen zij actief te
beïnvloeden.

Er zijn overeenkomsten tussen de hier aangehaalde mengvormen van organisatie-
overstijgende samenwerking en de beweging, zoals die in hoofdstuk vier beschreven
is. In een beweging gaat het om het vormen van een gemeenschap met een
gezamenlijk doel, om activisme en om oppositie tegenover een ongewenste situatie.
Bij consensusbewegingen, zoals de Münchhausenbeweging, krijgen deze intenties de
vorm van een gezamenlijk optrekken met de verantwoordelijken uit de betrokken
instituties.

Uit de hier gepresenteerde typologie van ketens, netwerken en allianties zijn
elementen herkenbaar in de Münchhausenbeweging. Er is sprake van een streven
om ketens tot stand te brengen en er wordt gebruikgemaakt van netwerken. In de
casus wordt wellicht in mindere mate zichtbaar dat er ook sprake is van formele
samenwerkingsrelaties. Deze zijn er echter wel. Bij verschillende initiatieven, zoals
het ontwikkelen en beheren van een foyer, worden formele en contractuele relaties
aangegaan. De finale positionering van de Münchhausenbeweging ten opzichte van
de typologie van ketens, netwerken en allianties vindt plaats in de slotparagraaf van
dit hoofdstuk.

5.3 Informele samenwerking in de Münchhausenbeweging

“Wat ik ook heel erg hoop is dat de Münchhausenbeweging een echte beweging blijft
dus dat het niet institutionaliseert. Het moet wel enige structuur hebben maar losse
structuur.” Dit zegt een van de hartenjagers tijdens een interview in 2007. De
structuur van de samenwerkingsrelaties binnen de Münchhausenbeweging vormen
het tweede thema van dit hoofdstuk over ketensamenwerking. Dit thema wordt
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ingeleid met een typering van de structuur van de Münchhausenbeweging. Aan-
sluitend worden vanuit de literatuur verschillende structuurkenmerken nader uit-
gediept.

De hierboven aangehaalde losse structuur van de Münchhausenbeweging is alom
herkenbaar. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden vrijwel allemaal plaats aan de
randen van de werkdag. Er is geen agenda, er zijn geen notulen. Bijeenkomsten
hebben het karakter van een vrije uitwisseling van ideeën. Een gezamenlijke maaltijd
hoort erbij. Dat geldt zowel voor de besprekingen van de initiatiefgroep, als voor de
besprekingen van het sociëteitsbestuur. De vergaderingen vinden plaats bij respec-
tievelijk Woonbron en bij het Zadkine College, onder het eenvoudige genot van een
broodjesmaaltijd.

Ook de sociëteitsbijeenkomsten vinden plaats in een informele sfeer. Tijdens een
van de voorbereidende besprekingen worden ideeën over het vormen van een
sociëteit uitgewisseld. Daarbij worden de volgende drie criteria voor de locatie
benoemd: informele sfeer, een goede prijs-kwaliteitverhouding en een locatie die
uitstraalt wat we met elkaar willen.

Deze zelfde informele sfeer kenmerkt ook de baronnenbijeenkomsten. Ook deze
besprekingen vinden plaats onder het genot van een maaltijd. De meeste keren is dit
in het horecarestaurant van Zadkine. Verder is restaurant Millers een aantal malen
plaats van samenkomst. Dit restaurant is een leer- en werkervaringsproject voor
Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren van de Stichting MaasJeugd en Toekomst
(MaasJeT). Twee van de besprekingen tussen bestuurders van de Münchhausenbe-
weging en wethouders sociaal van de gemeente Rotterdam vinden plaats in Solo
restaurant, een leerwerkbedrijf waar het Albeda College bij betrokken is, dat zich
bevindt op het Afrikaanderplein, in het hart van één van de probleemwijken van
Rotterdam.

Alleen de besprekingen van de procesgroep hebben een iets gestructureerder
karakter. Zij zijn georganiseerd als workshops, waarbij er in gestructureerde, maar
vooral ook een open dialoog wordt toegewerkt naar het opleveren van een resultaat,
een set ketenprocessen en een tekst voor de code of conduct.

Bij het open coderen van de data komen er verschillende begrippen naar boven die
gerelateerd zijn aan het informele karakter van de bijeenkomsten van de Münch-
hausenbeweging. Het zijn de begrippen persoonlijke relaties, netwerken, open,
gelijkwaardig, plezier, samenbinden en vieren. Het zijn allemaal begrippen die een
sfeer oproepen van een ongedwongen samenzijn waarbij het gaat om het ontmoeten
van elkaar, het ontwikkelen van een groepsgevoel en het bevorderen dat de drempel
laag is voor nieuwe mensen die willen toetreden.

De initiatiefnemers kiezen bewust voor een informeel karakter van de beweging.
“het moet ook leuk zijn”, zegt een van de initiatiefnemers tijdens een van de
besprekingen in de initiatieffase. Een van de anderen draagt aan dat het belangrijk is
om figuren te koesteren die bevlogen zijn. Inspiratie zit in mensen. Professor Roel
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in ’t Veld, die in de initiatieffase als adviseur bij één van de besprekingen was,
koppelt terug dat het een leuk initiatief is en dat het leuke mensen zijn. Dat neemt
overigens niet weg dat hij ook zorgpunten heeft over de ontwikkeling en voortgang
van de beweging.

Het leuke wordt onderstreept in de rol die de initiatiefnemers geven aan de
sociëteit om successen te vieren: “Lost and found, lets celebrate.” Het vieren van
kleine successen draagt bij aan de onderlinge verstandhouding en het schept het
vertrouwen dat de gekozen aanpak ook werkt.

Begrippen die bij het coderen ook naar boven komen, maar die meer duiden in de
richting van formele relaties, zijn de begrippen juridische constructie en macht.
Voor deze begrippen geldt echter dat er slechts een enkel citaat onder is ge-
rangschikt. Het begrip juridische constructie komt slechts éénmaal naar boven. Dit
gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van een van de initiatiefnemers, dat het
vormen van een BV of een participatiemaatschappij een mogelijke oplossingsrich-
ting zou zijn. In het verdere verloop van de gesprekken is een dergelijke lijn op geen
enkele manier meer aan de orde. Het begrip macht is verbonden aan één citaat waar
gesproken wordt over een zekere regelmacht voor het sociëteitsbestuur waarmee
gerealiseerd kan worden dat de groep beperkt blijft tot een groep mensen die een
bijzondere drive heeft: “Niet dat er allerlei mensen op de wagen springen die
uiteindelijk alleen maar remmen.” Een dergelijke formele omgang met het lidmaat-
schap van de beweging komt overigens niet tot stand. Daarnaast is het begrip
macht alleen verbonden aan twee verschillende citaten die uitdrukking geven aan
gevoelens van onmacht om daadwerkelijk veranderingen tot stand te brengen voor
de doelgroep.

In de teksten die verbonden zijn aan de bovenstaande begrippen is sprake van het
belang van persoonlijke relaties. Er wordt aangespoord dat bestaande persoonlijke
relaties worden ingezet om de uitbreiding van de Münchhausenbeweging tot stand
te brengen. Dit wordt het meest concreet zichtbaar bij het uitnodigen voor het
symposium. Dit gebeurt door mensen persoonlijk te benaderen en te bezoeken. In de
voorlaatste bespreking van de initiatiefgroep wordt de oproep hiertoe samengevat als
twee heilige afspraken: namen aanleveren en mensen persoonlijk informeren. Het
wordt tevens zichtbaar in de aansporingen, die vooral tijdens de eerste sociëteits-
bijeenkomsten worden gegeven, om bekenden mee te nemen. Heel concreet klinkt
tijdens één van die bijeenkomsten de dringende oproep dat ieder de volgende keer
één relatie meebrengt. Op die manier kunnen nieuwe relaties worden opgebouwd.
Een van de bestuurders benadrukt het belang hiervan. Hij stelt dat een dergelijke
beweging in een kleinere gemeenschap niet nodig moet zijn. Hij ziet het als een
kenmerk van de grote stad dat er te veel partnerorganisaties zijn die je niet allemaal
kunt kennen. De Münchhausenbeweging helpt om dit probleem te verkleinen. De
titel van de documentaire over de Münchhausenbeweging, ‘It takes a village to raise
a child’, is in dit verband kenmerkend.
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De opbouw van persoonlijke relaties moet ertoe leiden dat partijen elkaar beter
leren kennen en tot betere samenwerking komen. Bij één van de bestuurders klinkt
de verzuchting dat we nog zo weinig weten van elkaar. Hij spreekt de behoefte uit
om verhalen te vertellen en bij elkaar op bezoek te gaan. De ontwikkelingen in de
sociëteit leiden ertoe dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Dat persoonlijke relaties belangrijk zijn, wordt onderstreept door één van de
initiatiefnemers, die de beweging tijdens één van de interviews typeert als een
vriendenclub. Een ander zegt het zo: “Het is een initiatief van mensen die elkaar
aanvoelen. Als we veertien of vijftien man aan tafel bij elkaar houden die dit dragen,
dan gaat het lukken. En die mensen hebben we.”

De informele omgang is gekoppeld aan een eenvoudige structuur. Aan het einde van
de initiatieffase besluit de initiatiefgroep dat er een sociëteitsbestuur nodig is. Het is
in feite het enige orgaan van de Münchhausenbeweging dat een vorm van beslis-
singsbevoegdheid heeft, namelijk het organiseren van de bijeenkomsten van de
beweging.

Dit bestuur komt op een informele manier tot stand. Tijdens de laatste bespre-
king van de initiatiefgroep in januari 2006 brengt Martien Kromwijk het onderwerp
op tafel. Tot dan toe is hij opgetreden als voorzitter van de initiatiefgroep. Nu maakt
hij kenbaar dat hij er zelf niet in zal zitten. Zijn voorstel is dat Henry van Vlodrop in
het bestuur zitting neemt, omdat de bijeenkomsten immers bij hem, in het Zadkine
College, zullen plaatsvinden. Van Vlodrop accepteert de oproep. Verder meldt Aad
van Nes zich aan. Al snel zal blijken dat hij de voortrekkersrol op zich neemt. Het
voorstel is dat er tijdens of na het symposium nog drie mensen gevonden worden uit
nieuwe deelnemers. Een overdracht van de verantwoordelijkheid van de initiatief-
groep naar het sociëteitsbestuur vindt zonder verdere plichtplegingen plaats aan het
slot van de laatste bespreking van de initiatiefgroep op 27 februari 2006.

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging wordt een open uitnodi-
ging gegeven om lid te worden van het sociëteitsbestuur. Er gaan direct enkele
vingers de lucht in. Uiteindelijk worden Ton Quadt, directeur veiligheid van de
gemeente Rotterdam, Wim Spierings, directeur van jeugdzorginstelling Flexus en
Roel Rol, directeur van Pension Maaszicht en van Woonhotel Rotterdam lid van het
sociëteitsbestuur. Aad van Nes vertelt daarover achteraf dat deze mannen bij de
volgende vergadering plotseling aanwezig waren. Tot aan de start van die vergade-
ring had hij geen overzicht over wie er komen zouden.

In maart 2007, tijdens één van de besprekingen van het sociëteitsbestuur, komt
kort na vijf uur onverwacht een vers aangetreden bestuurder van een woning-
corporatie binnenlopen. Hij stelt zich voor. Nog tijdens het handen geven wordt hij
mobiel gebeld. Hij loopt even weg. Aad van Nes kijkt de kring rond, verrast en
verbaasd. Kennen wij deze man? Geen van ons kent hem. Hij komt terug en stelt
zich verder voor. Al snel blijkt dat hij begrepen had dat er op deze dag een
sociëteitsbijeenkomst zou plaatsvinden. Deze zou hij voor de eerste maal bezoeken.
Van Nes legt met genoegen de spelregels van Münchhausen uit. En in één adem
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benoemt hij de betrokken bestuurder als lid van het sociëteitsbestuur van de
Münchhausenbeweging: “Nu je er bent, ben je de klos”, zegt hij. Even later licht
hij dit toe: “Je hebt het aan jezelf te danken. Je maakte meteen een resolute indruk
met die telefoon en zo. Als je aarzelend binnengekomen was, had ik je meteen de
deur gewezen.” Later zien we hem overigens niet meer terug.

In de loop van 2008 blijkt dat Roel Rol niet meer verschijnt bij bestuurs-
vergaderingen. Er wordt achteraangebeld, maar hij haakt niet meer aan. Zijn plaats
wordt in 2009, zonder verdere aankondiging, overgenomen door Adriaan Zijlmans,
oud-korpschef van politiebureau Overschie.

Om nieuwe toetreders te krijgen presenteert de Münchhausenbeweging zich als een
open beweging. Deze openheid wordt vanaf het eerste begin benadrukt: “Iedereen
moet de kans krijgen om mee te doen”, “anderen moeten zich bij het pamflet
kunnen aansluiten”, “we willen de buitenwereld insluiten in plaats van buiten-
sluiten” en “het streven is naar een open keten van organisaties”. Deze openheid
wordt ondubbelzinnig als wenselijk benoemd. Tegelijkertijd blijft steeds de vraag in
hoeverre dat lukt. In januari 2008 typeert Dominic Schrijer de Münchhausenbewe-
ging als een relatief gesloten beweging: “Niet intentioneel, maar krijgt Münchhausen
er nu wel nieuwe mensen bij?”

De gewenste openheid kenmerkt de sociëteit. Deze openheid is echter niet steeds
en niet alom aanwezig. Zo wordt het streven naar openheid in de initiatieffase nog
bewust uitgesteld. In die fase wordt gezegd dat het van belang is om de groep nog
niet te laten groeien, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen. Daarom wordt
er gedurende een vol jaar voor gekozen om nog niet naar buiten te treden en nog
niet op zoek te gaan naar nieuwe toetreders. Deze fase in de ontwikkeling van de
beweging kan getypeerd worden als een relatief gesloten fase.

Ook de ontmoetingen met de wethouders sociaal kennen een zekere geslotenheid.
Er is een vaste groep afgevaardigden die deelneemt aan deze ontmoetingen. Dat
geldt zowel voor de afvaardiging vanuit de Münchhausenbeweging als voor de
afvaardiging vanuit de politiek en gemeente.

Verder wordt ook tijdens het zakendoen zichtbaar dat er sprake is van een zekere
beperking van de openheid. Als in de sociëteit tafels gevormd zijn en er een groep
ontstaat die tot oplossingen komt, ontstaat er een natuurlijk proces van begrenzing
van de groep. Om werkelijk tot zaken te komen zijn er een zekere geslotenheid en
continuïteit nodig. Vervolgafspraken vinden in kleine kring plaats, buiten de
sociëteit. In een deel van de gevallen leiden deze besprekingen uiteindelijk tot
formele samenwerkingsovereenkomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor die initiatieven
waarbij nieuwe bedrijfsonderdelen worden opgericht of waarbij afspraken gemaakt
worden om gezamenlijk een voorziening te ontwikkelen, zoals een foyer voor de
begeleide huisvesting van jongeren.
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5.4 Structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden verschillen in de aard van de structuren die zij gebruiken
voor hun organisatie. Vanuit een integratie van de structuurschema’s in het werk
van Van de Ven (1976), Williams (2001) en Rogers (2003) worden hier vijf
verschillende structuurkenmerken onderscheiden. Deze kenmerken zijn formaliteit,
onderlinge betrokkenheid, centralisatie, complexiteit en heterogeniteit. Zij zijn
gebruikt om de structuur van de Münchhausenbeweging nader te typeren.

5.4.1 Formaliteit

Van de Ven (1976) definieert formaliteit als de mate waarin samenwerking wordt
bepaald door regels, beleid en procedures. Formaliteit komt tot uitdrukking in de
manier waarop mensen en organisaties kunnen meedoen met besprekingen en
activiteiten van het samenwerkingsverband, in de manier waarop de onderlinge
contacten verlopen en in de manier waarop besluitvorming plaatsvindt en wordt
vastgelegd. In formele samenwerkingsverbanden is er sprake van de nadrukkelijke
toepassing van regels, normen en waarden, die ertoe bijdragen dat er een zekere
beheersing en voorspelbaarheid ontstaan in het beloop van de gebeurtenissen.

Een sterke formaliteit begrenst de toegankelijkheid van een samenwerkingsverband.
Er is bij dergelijke samenwerkingsverbanden een relatief hoge drempel om toe te
treden. Omgekeerd zijn er bij open en informele samenwerkingsverbanden juist
laagdrempelige mogelijkheden om toe te treden en om te participeren (Huxham &
Vangen, 2000, Fitzgerald et al., 2002).

Verder verhoogt formaliteit de drempel om nieuwe onderwerpen op tafel te
brengen. In ontmoetingen met een formele agenda wordt in de voorbereiding vaak
onderhandeld over de onderwerpen die op tafel kunnen komen. Daarbij ontstaat een
zekere geslotenheid van de agenda. In een informele sfeer zullen mensen gemakke-
lijker nieuwe thema’s aandragen en wordt het leervermogen van een samenwer-
kingsverband gemakkelijker aangesproken. Een informele omgang biedt meer
ruimte om op een open manier ideeën te kunnen uitwisselen, waardoor nieuwe
inzichten kunnen ontstaan en er energie voor actie ontstaat (Huxham & Vangen,
2000, Barrett, 1995, Fitzgerald et al., 2002).

Bij een hoge graad van formaliteit is er veel aandacht voor het nauwgezet of zelfs
contractueel vastleggen van besluiten. Deze precisie maakt dat leden van het samen-
werkingsverband elkaar scherp kunnen aanspreken op de uitkomsten van besprekin-
gen. Bij een lage graad van formaliteit worden besluiten ingebed in een stelsel van
vertrouwensrelaties. Het gaat er eerder om dat afspraken naar de geest dan naar de
letter worden nageleefd. Dit impliceert dat de leden van het samenwerkingsverband
bereid zijn risico’s in de samenwerking te accepteren (Williams, 2001).
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5.4.2 Onderlinge betrokkenheid

De onderlinge betrokkenheid van leden van een samenwerkingsverband wordt
bepaald door de dichtheid van een samenwerkingsverband en door de intensiteit
van de relaties in een samenwerkingsverband. Deze twee kenmerken worden door
verschillende auteurs samengevoegd tot één begrip, omdat blijkt dat juist de
combinatie van deze structuurkenmerken kan leiden tot uitgesproken effecten op
het functioneren van een samenwerkingsverband.

De dichtheid van een samenwerkingsverband is de mate waarin haar leden met
elkaar in verbinding staan. Dichtheid kan worden uitgedrukt als het percentage
leden van een samenwerkingsverband dat daadwerkelijk met elkaar in contact staat.
Intensiteit is de mate waarin partners zich van elkaar afhankelijk hebben gemaakt.
Deze komt onder meer tot uiting in de mate waarin zij hun bronnen inbrengen in de
samenwerking en in de mate van exclusiviteit van hun samenwerkingsrelaties
(Williams, 2001).

Provan et al. (2005) definiëren onderlinge betrokkenheid als het aantal spelers
waarmee een partij relaties onderhoudt, in combinatie met het aantal typen
samenwerkingsrelaties dat deze partij onderhoudt met haar partners in het netwerk.
Zo is een partij zeer betrokken als zij veel spelers kent en als zij met hen op veel
verschillende manieren samenwerkt. Granovetter (1973) beschrijft onderlinge be-
trokkenheid als een combinatie van de hoeveelheid tijd, de emotionele intensiteit, de
intimiteit en de wederkerigheid van dienstbetoon in de relatie tussen partners.

Samenwerkingsverbanden met een sterke onderlinge betrokkenheid dragen bij aan
de opbouw van reputaties en van vertrouwensrelaties. Er is in dergelijke samen-
werkingsverbanden een relatief groot vermogen om een gevoel van gemeenschaps-
vorming tot stand te brengen en om vanuit die gemeenschap te komen tot
gezamenlijke doelgerichtheid. De onderlinge betrokkenheid maakt het voor de leden
mogelijk om focus aan te brengen in hun gezamenlijke activiteiten. Daardoor
kunnen dergelijke samenwerkingsverbanden een grote slagkracht ontwikkelen
(Huxham & Vangen, 2000, Pedersen et al., 2008). Verder zijn dergelijke samen-
werkingsverbanden in de regel in staat om een sterke gemeenschappelijke cultuur op
te bouwen. In zulke samenwerkingsverbanden kennen mensen elkaar en kennen zij
elkaars relaties. Daardoor ontstaat een sterke sociale controle en worden gemakkelijk
patronen van normen en waarden opgebouwd (Roseland, 2000; Rousseau et al.,
1998, Bachmann, 2001, Das & Teng, 2001).

Daartegenover staat dat nieuwe spelers gemakkelijk buitengesloten kunnen blijven
uit dergelijke samenwerkingsverbanden. Daarmee beperken zulke samenwerkings-
verbanden hun mogelijkheden om in te spelen op belangen van anderen en om
nieuwe bronnen aan te boren (Huxham & Vangen, 2000).

Verder hebben samenwerkingsverbanden met een sterke onderlinge betrokkenheid
moeite om informatie te verzamelen over parallelle initiatieven. Zij hebben een relatief
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zwak vermogen om in een complex speelveld te ontdekken of er andere initiatieven
zijn, die gerelateerd zijn aan hun eigen initiatieven (Pedersen et al., 2008).

Uit onderzoek van Granovetter (1973) blijkt dat lossere samenwerkingsverban-
den een groter vermogen hebben om nieuwe kennis en inzichten te laten diffun-
deren. In zulke samenwerkingsverbanden bestrijkt het geheel aan relaties een groter
areaal. Hierdoor heeft nieuwe informatie in zo’n samenwerkingsverband een groter
verspreidingsgebied. Dit effect wordt nog versterkt doordat losse samenwerkings-
verbanden een kleiner dempend vermogen hebben. Het komt in dergelijke samen-
werkingsverbanden minder vaak voor dat een bepaald signaal langs verschillende
kanalen bij één ontvanger komt. Hierdoor ontvangen mensen in een los samen-
werkingsverband minder prikkels om informatie te nuanceren of om te stoppen met
het verspreiden van de betreffende informatie.

5.4.3 Centralisatie

Het begrip centralisatie hangt samen met de wijze waarop macht verdeeld is in een
samenwerkingsverband. Naarmate samenwerkingsverbanden sterker hiërarchisch
gestuurd worden, is er sprake van een hogere graad van centralisatie van het
samenwerkingsverband (Van de Ven, 1976).

Een hiervan afgeleid begrip is het begrip centraliteit. Dit begrip is verbonden met
de positie die individuele leden van een samenwerkingsverband innemen. Leden met
een relatief kleine afstand tot de vertegenwoordigers van de machtigste partijen
hebben een hoge centraliteit. Zij kunnen deze positie gebruiken om invloed te
hebben op de besluitvorming (Williams, 2001). Provan et al. (2005) verbinden het
begrip centraliteit niet alleen met formele macht maar ook met informele macht.
Centraliteit van een speler meten zij als het aantal verbindingen dat een speler
onderhoudt met andere spelers in het netwerk. Een centrale speler onderhoudt
relaties met meer partners dan een decentrale speler. Spelers die op deze wijze een
centrale positie verwerven kunnen veel informeel leiderschap tot stand brengen.

Een hoge graad van centralisatie leidt tot een heldere sturing van een samen-
werkingsverband. Het kan er echter tevens toe leiden dat een centrale speler
overvraagd raakt door coördinatie-inspanningen. Dit kan leiden tot een respons
van beheersmatig en hiërarchisch gedrag. Dergelijk gedrag is slecht voor de opbouw
van vertrouwen en voor het creëren van relaties die gebaseerd zijn op wederkerig-
heid (Kautonen & Koch, 2005).

Voor het voortstuwen van een samenwerkingsagenda in een complexe omgeving
pleiten Huxham en Vangen (2000) voor decentrale sturing van samenwerkings-
verbanden. Hiermee ontstaat meer vermogen om in te spelen op lokale situaties en
op een diversiteit aan belangen. Wanneer de sturing plaatsvindt door een bestuur of
een commissie, pleiten zij voor het creëren van vormen van leiderschap, waarin er
veel openheid is voor de participatie van diverse vertegenwoordigers van het
samenwerkingsverband. Daarmee kunnen de macht en de werklast gespreid worden.
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Ook een wisselend voorzitterschap of het aanwijzen van een onafhankelijke vrij-
gestelde manager draagt bij aan het verminderen van centralisatie.

5.4.4 Complexiteit

Complexiteit van de structuur van een samenwerkingsverband is gerelateerd aan het
aantal betrokkenen die op een lijn moeten komen om te kunnen werken als een
eenheid. De complexiteit is direct gerelateerd aan het aantal spelers en het aantal
verschillende thema’s of taken waarop het samenwerkingsverband zich richt (Van de
Ven, 1976).

Huxham en Vangen (2000b) beschrijven de complexiteit van de structuur van een
samenwerkingsverband als een functie van het aantal besluitvormende en adviserende
elementen dat in lijn gebracht moet worden om tot besluitvorming te komen.

Naarmate het belang van de besluiten van een samenwerkingsverband toeneemt, is
een dergelijk samenwerkingsverband meer geneigd om complexe structuren in te
richten, met commissies en adviesfuncties. Een dergelijke gedifferentieerde structuur
draagt bij aan de beheersing van risico’s. Omgekeerd kan een te complexe structuur
de beheersing ook in de weg staan. De snelheid van besluitvorming kan zo sterk
vertraagd raken, dat de voortgang van het proces niet meer goed te beheersen is
(Huxham & Vangen, 2000b).

Samenwerking wordt in een complexe omgeving bevorderd door het tot stand
brengen van contacten op de verschillende hiërarchische niveaus van organisaties.
Daarbij kunnen verbindingsmedewerkers of verbindingsorganisaties een belangrijke
faciliterende rol spelen. Dergelijke verbanden bevorderen dat er gemeenschappelijke
beelden ontstaan die leidend zijn voor de besluitvorming in het samenwerkingsver-
band (Selsky & Parker, 2005).

5.4.5 Heterogeniteit

Heterogene samenwerkingsverbanden bestaan uit leden met sterk verschillende
achtergronden. Zij verschillen onder meer in beroepsgroep en positie (Rogers, 2003).

Heterogene samenwerkingsverbanden hebben toegang tot een relatief grote diver-
siteit aan bronnen. Daarom kan het nodig zijn om de heterogeniteit van een
samenwerkingsverband actief te bevorderen. De kunst ligt er dan in om de juiste
mensen te binden. Zij moeten worden uitgenodigd en gefaciliteerd in de opbouw van
hun positie in het samenwerkingsverband (Rogers, 2003, WRR, 2005).

Communicatie in heterogene samenwerkingsverbanden is relatief lastig. Er ontstaat
gemakkelijk begripsverwarring. Anderzijds kan communicatie in heterogene samen-
werkingsverbanden gemakkelijker leiden tot vernieuwing van inzichten. Dit komt
doordat hun leden vanuit meer invalshoeken kunnen bijdragen aan de beeldvorming
van de problematiek en aan het verkennen van mogelijke oplossingen (Rogers, 2003).
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5.4.6 Samenvattend overzicht van structuurkenmerken

In het bovenstaande zijn vijf structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden
uitgewerkt. Daarbij zijn begrippen omschreven en is zichtbaar gemaakt welke
effecten de verschillende structuurkenmerken hebben op de aard van de samen-
werking. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de beschreven structuurkenmerken van
samenwerkingsverbanden.

Begrip Omschrijving

Formaliteit De mate waarin regels, beleid en procedures van invloed zijn op

de samenwerking

Onderlinge betrokkenheid De mate van verbinding tussen leden van het samenwerkings-

verband en de intensiteit van deze verbindingen

Centralisatie De mate waarin beslissingsbevoegdheden zijn samengebracht bij

één of bij een klein aantal partijen

Complexiteit Het aantal verschillende elementen dat in lijn gebracht moet

worden om tot besluitvorming te komen

Heterogeniteit De mate van diversiteit van beroepsgroepen en posities van leden

van het netwerk

Tabel 5.2 Structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden

De structuur van samenwerkingsverbanden is niet stabiel. Samenwerkingsverbanden
ontwikkelen zich doordat mensen elkaar beter leren kennen en samenwerkings-
ervaringen opdoen. Deze ervaringen zijn bepalend voor de vertrouwensopbouw in
het samenwerkingsverband en voor de dynamiek van samenwerking (Grey &
Garsten, 2001, Fitzgerald et al., 2002). Samenwerkingsverbanden ontwikkelen zich
ook doordat visies, normen en waarden zich in de loop der tijd vormen en
aanpassen. Dit gebeurt niet alleen onder invloed van de opgedane ervaringen,
maar ook onder invloed van veranderingen in de context of verschuivingen van
deelnemers aan het samenwerkingsverband (Rogers, 2003). Al deze veranderingen
kunnen ertoe leiden dat er in de loop van de samenwerking verschuivingen optreden
in de structuurkenmerken van het samenwerkingsverband.

5.5 De Münchhausenbeweging als een streven naar ketensamenwerking

De leden van de Münchhausenbeweging zijn gericht op het creëren van verbe-
teringen in de samenwerking in het primaire proces. Zij spreken van een ‘streven
naar ketensamenwerking’. Daarbij formuleert één van de initiatiefnemers dat het er
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steeds om gaat dat het ‘merkbaar is dat problemen uit de krant en van de straat
worden besproken en dat er initiatieven worden genomen’.

De sterke oriëntatie op het primaire proces is in deze studie van door-
slaggevende betekenis om het streven van de Münchhausenbeweging te typeren
als een streven naar ketensamenwerking. In de beschrijving van de verschillende
typen organisatieoverstijgende samenwerking zijn ketens het enige type samen-
werkingsverband dat eenduidig verbonden is met een dergelijke oriëntatie.
Daarbij is er in het geval van de Münchhausenbeweging geen sprake van het
creëren van een keten als een vaste reeks processtappen. De beoogde keten kan
eerder getypeerd worden als persoonsgericht. Er ontstaat persoonsgerichte
ketenzorg die maatwerkoplossingen biedt voor de vraagstukken van individuele
mensen of van specifieke doelgroepen.

Vanuit het totaal van de activiteiten van de Münchhausenbeweging wordt het werk
van deze beweging niet eenduidig zichtbaar als de vorming van een keten. De
Münchhausenbeweging maakt gebruik van een diversiteit aan coördinatiemecha-
nismen. Zo is er veel ruimte voor het uitwisselen van kennis en inzichten die voeding
geven aan het bestuurlijke proces. Van hieruit wordt gewerkt aan het tot stand
brengen van sturingsrelaties die leiden tot samenwerking in het primaire proces. De
samenwerkingsrelaties zijn meer informeel dan formeel of functioneel. Toch komt
het in de uitvoering van de initiatieven wel tot formele en functionele relaties. In het
voorgaande hoofdstuk is deze vorm van samenwerking getypeerd als een beweging.
In de context van de begrippen die in dit hoofdstuk zijn geïntroduceerd, kan deze
beweging worden gezien als een mengvorm van organisatieoverstijgende samen-
werking, die gebruikmaakt van coördinatiemechanismen van ketens, netwerken en
allianties.

De samenwerking van de Münchhausenbeweging wordt vooral zichtbaar als
informeel. Deze informele sfeer is terug te vinden in alle ontmoetingen binnen de
sociëteit en in het netwerk van de bestuurders. Wanneer de structuur van de
samenwerking wordt getoetst tegen een set structuurkenmerken uit de literatuur,
kan deze verder worden gekenmerkt als relatief los, weinig gecentraliseerd en
eenvoudig. Daarbij is er sprake van een heterogene samenstelling van de groep.

De structuur van de samenwerking is relatief los. Dit hangt samen met de
uitdrukkelijke wens tot openheid naar nieuwe toetreders. Deze wens wordt steeds
opnieuw zichtbaar. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor heterogeniteit. Verte-
genwoordigers uit alle delen van het klaverblad zijn nodig. Openheid voor nieuwe
toetreders vraagt om losheid. Toch wordt er tegelijkertijd gewerkt aan verdichting
van contacten. Er wordt geïnvesteerd in onderlinge betrokkenheid en in gemeen-
schapsvorming. Dit gebeurt door een setting te scheppen die het mogelijk maakt
elkaar beter te leren kennen en tot zaken te komen. De hechtheid die hieruit
ontstaat, kan bijdragen aan vertrouwensopbouw en aan het opbouwen van een
gezamenlijke cultuur. Daarbij heeft de Münchhausenbeweging als ontmoetingspunt
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overigens geen alleenrecht. De leden van de Münchhausenbeweging zien elkaar ook
in andere verbanden. Zo vormt de Münchhausenbeweging een extra verband in de
stad waar mensen elkaar treffen en dat bijdraagt aan een hogere intensiteit
van ontmoetingen en aan onderlinge betrokkenheid. De balans tussen losheid
en hechtheid varieert in de tijd en met de situaties. Verschillende groepen hebben
een meer gesloten karakter. Dit geldt voor de initiatiefgroep, de groep van vertegen-
woordigers van bestuurders van de Münchhausenbeweging die overleggen met de
wethouders sociaal en voor de groepen die zich in de sociëteit vormen om tot zaken
te komen. Deze groepen hebben een zekere geslotenheid nodig om continuïteit te
waarborgen en om zaken te kunnen doen.

De beperkte centralisatie en eenvoud van de structuur wordt zichtbaar doordat er
geen formalisering van macht is en geen centrale besluitvorming. Los van de
procesgroep, die in het eerste jaar actief is, zijn er geen commissies. Het gaat om
het creëren van een omgeving die stimuleert om tot initiatieven te komen. Op de
aard van deze initiatieven wordt geen regie gevoerd.

Al met al wordt de Münchhausenbeweging zichtbaar als een beweging die streeft
naar een persoonsgerichte vorm van ketensamenwerking. Daarvoor ontstaat een
samenwerkingsvorm die vooral gekenmerkt kan worden als informeel en relatief los.
Hij is gericht op het creëren van loyale verbindingen tussen partijen die zich inzetten
voor integrale hulp aan kwetsbare Rotterdammers.
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