
6 Complexiteit

De leden van de Münchhausenbeweging schetsten de situatie in Rotterdam als een
complexe probleemsituatie. In hun onderlinge gesprekken gaat het over deze situatie
en over mogelijke oplossingen. Een analyse van deze gesprekken maakt zichtbaar dat
de leden van de beweging de situatie om verschillende redenen complex noemen. Dit
hoofdstuk gaat in op die verschillende aspecten van de complexiteit.

Ook in de literatuur wordt zichtbaar dat de maatschappelijke dienstverlening
voor een complexe uitdaging staat. Vanuit het literatuuronderzoek wordt deze
complexiteit ontleed in drie elementen. Het eerste daarvan is complexiteit van de
problematiek. De problematiek van de doelgroep is vaak moeilijk op te lossen. Dit
geldt vooral als deze problematiek meervoudig is. Verder is de complexiteit van de
coördinatie een bemoeilijkende factor. Bij het oplossen van de problematiek zijn
meerdere organisaties betrokken. Naarmate dit aantal organisaties groter is en hun
verscheidenheid toeneemt, wordt de communicatie tussen de betrokken partijen
steeds ingewikkelder. Een laatste belemmerende factor is ambiguïteit. Hoewel alle
organisaties er op gericht zijn diensten te leveren aan de doelgroep, zijn er vaak
strijdige belangen en ontwikkelingen die remmend werken op de samenwerking.

Bij een confrontatie tussen de beschrijving van de casus en de beschrijving van de
literatuur ontstaat een nieuwe ordening van de aard van de complexiteit van de
situatie in Rotterdam. Er wordt zichtbaar dat de complexiteit van de problemen van
de doelgroep en de complexiteit van coördinatie tussen het grote aantal partijen
elkaar versterken. Daarbij springt vooral de ambiguïteit in het oog. Er is een
diversiteit aan drijfveren die samenwerking belemmert. Ook de onoverzichtelijkheid
van het werkveld, en op een concreet niveau, van de partners die bij een specifieke
casus betrokken zijn, belemmert de samenwerking.

De Münchhausenbeweging roept op om elkaar te respecteren en om geen nee
tegen elkaar te zeggen. Verder biedt de beweging aan haar leden de kans om partners
uit aangrenzende werkvelden beter te leren kennen. Daarmee biedt de Münchhau-
senbeweging vooral een tegenwicht tegen de ambiguïteit van de situatie.
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6.1 Het begrip complexiteit in de Münchhausenbeweging

In hun beschrijving van de situatie in Rotterdam duiden de leden van de
Münchhausenbeweging veelvuldig op complexiteit. “Het is allemaal hartstikke
ingewikkeld”, zegt één van de initiatiefnemers. “Deze problemen zijn zeer complex”,
zegt een ander. Een voorbeeld van zo’n complexe situatie wordt geschetst door twee
medewerkers van de BAVO RNO groep, tijdens een sociëteitsbijeenkomst in 2006.
Zij beschrijven de situatie van een rolstoelgebonden cliënte met een psychiatrisch
probleem en met een schuldenproblematiek. Zij zoekt passende huisvesting. Reeds te
lang verblijft ze binnen de muren van BAVO RNO groep. Voor haar uitplaatsing
wordt een urgentieverklaring voor een woning verleend. De woning die zij daarna
aangeboden krijgt, blijkt echter boven het budget te zijn. Haar financiële situatie is
zodanig dat zij in de eerste maanden slechts honderd euro per maand zal
overhouden om van te leven. Daarom weigert zij deze woning. Het gevolg is dat
haar urgentieverklaring vervalt. Daarbij komt dat zij geen recht heeft op financiering
van eventuele noodzakelijke aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te
maken. Haar recht daarop is vervallen, omdat er voor haar nog vrij recent een
woning is aangepast. Deze heeft zij echter moeten verlaten, omdat zij door haar
partner het huis uit is gezet. Al met al lijken de kansen verkeken om een passende en
betaalbare woning te krijgen. Verlenging van het verblijf bij de BAVO RNO groep is
echter ook onwettig en ongewenst. Uiteindelijk wordt via de sociëteit een oplossing
gevonden. Woonbron maakt een woning beschikbaar en SoZaWe spant zich in om
de schuldhulpverlening en de financiering voor de aanpassing van een woning te
regelen.

Het bovenstaande voorbeeld toont een situatie waar oplossingen uitblijven als alle
regels worden toegepast. De problematiek is ingewikkeld en op afstemmingspunten
is er, aldus één van de initiatiefnemers, een ‘bureaucratie die verlammend werkt op
de samenwerking’.

In de besprekingen van de leden van de Münchhausenbeweging wordt zichtbaar dat
dergelijke problematiek om meerdere redenen ingewikkeld is. Het gaat om een
veelvormige doelgroep, met een complexe problematiek. Verder is er sprake van een
versnipperd aanbod en van schaarste in het aanbod. Tussen de betrokken organisa-
ties zijn er cultuurverschillen die samenwerking beperken en er is een tekort-
schietende informatie-uitwisseling. Daarbij komt dat de wetgeving en financiering
soms belemmerend zijn voor een goede aansluiting. Ook bemoeilijkt de onvoorspel-
baarheid van de politiek het voor de betrokken organisaties om langetermijninves-
teringen te doen die de situatie zouden kunnen verbeteren.

6.1.1 Veelvormige doelgroep met complexe problematiek

Binnen de Münchhausenbeweging is er geen sprake van één doelgroep of één
homogene populatie. Het gaat om een groep mensen met een diversiteit aan
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problemen. Daarbij gaat het meestal om mensen met een meervoudige problema-
tiek, want juist zij zijn degenen die tussen wal en schip dreigen te raken, wanneer de
hulp vanuit meerdere disciplines niet goed op elkaar aangesloten raakt. Voorbeelden
van leden van de doelgroep zijn ex-verslaafden die na hun behandeling geen
huisvesting of baan kunnen vinden of leerlingen voor wie de randvoorwaarden
voor het leren niet zijn vervuld. Ze kunnen zich zonder hulp van buitenaf niet
handhaven en lopen dan het risico in een negatieve spiraal terecht te komen. Steeds
weer dreigt een opeenvolging van negatieve situaties en gebeurtenissen die zij, vanuit
een gebrek aan vermogen om zelf voldoende structuur aan te brengen in het leven,
niet kunnen pareren.

6.1.2 Versnippering van het aanbod

Voor de verschillende aspecten van hun problematiek hebben de betrokkenen
contacten met verschillende maatschappelijke organisaties. De initiatiefnemers van
de Münchhausenbeweging constateren een toename van de mate van specialisatie
van deze organisaties. Deze brengen zij in verband met een toename in kennis over
diverse sociale problemen. Ieder van die organisaties heeft specialistische kennis op
één van de levensgebieden van de betrokkene. Hierdoor is er een groot aantal
aanbieders dat in steeds wisselende samenstelling zal moeten samenwerken om een
aansluitend aanbod te genereren dat voor de betrokkene op maat gesneden is. De
initiatiefnemers constateren dat deze grote omvang van het aantal aanbieders maakt
dat niet alleen de cliënten moeite hebben om het aanbod in Rotterdam te overzien.
Ook de aanbieders zelf hebben moeite om te overzien welke partijen er actief zijn in
Rotterdam en met wie zij op welke wijze kunnen samenwerken.

Daarbij ontstaat het probleem dat veel van deze organisaties werken over de
randen van het eigen werkveld. Zij nemen taken op zich die strikt genomen niet bij
de eigen opgaven passen, maar die ertoe bijdragen dat de kerntaak beter kan worden
uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het werk van docenten van de ROC’s die zich
bezighouden met de randvoorwaarden voor het leren. Piet Boekhoud schetst dat er
zo een situatie is ontstaan waarbij docenten onvoldoende toekomen aan de kern van
hun werk – voortreffelijk lesgeven – doordat zij te vaak bezig zijn met sociaal-
maatschappelijke, gezondheids- of huisvestingsproblematiek van hun leerlingen. Hij
stelt dat het wenselijk is dat docenten zich kunnen terugtrekken op hun kerntaken.
Zij zouden het oplossen van problemen van deze studenten met bijvoorbeeld hun
woonsituatie, hun verslaving of hun schulden moeten kunnen overlaten aan
professionals voor wie dit de hoofdtaak is. Deze overschrijding van werkvelden is
een teken van betrokkenheid van de professionals. Zij leidt echter tevens tot een
versnippering van aandacht en tot een verdergaande onoverzichtelijkheid van het
aanbod.
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6.1.3 Schaarste in het aanbod

De samenwerkingsproblematiek wordt nog versterkt doordat er sprake is van een
schaarste in het aanbod. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig woningen, te weinig banen
en te weinig stageplekken. Professionals weten vaak nog wel de brug te slaan naar
partnerorganisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de
problematiek van hun klant. Daar krijgen zij echter met regelmaat te maken met
afwijzingen en wachtlijsten.

De oplossing voor het omgaan met schaarste moet volgens de leden van de
Münchhausenbeweging liggen in het vergroten van capaciteit. Een aantal bestuur-
ders van betrokken organisaties geeft daartoe het voorbeeld, doordat zij een boven-
gemiddelde capaciteit vrijmaken voor deze doelgroep.

Een concreet voorbeeld van een capaciteitsprobleem is het tekort aan stage-
plaatsen voor het MBO. Tijdens sociëteitsbijeenkomsten wordt hiervoor meerdere
keren een oproep gedaan. Op een dergelijke oproep gaan steeds handen in de lucht
van partijen die hierin een bijdrage willen leveren.

Als een risico van de aanpak van de Münchhausenbeweging, benoemen de leden
van de beweging dat zij geen structurele oplossing biedt voor de wachtlijstproble-
matiek. Als leden de problematiek verlichten door ‘geen nee’ tegen elkaar te zeggen,
betekent dit dat zij zoeken naar mogelijkheden om uitzonderingen toe te staan en
om creatieve oplossingen te vinden voor schijnbaar onmogelijke hulpvragen. In het
slechtste geval kan dit ertoe leiden dat de samenwerking uiteindelijk leidt tot weinig
meer dan een andere manier van het verdelen van schaarse capaciteit. Dit kan niet
de bedoeling zijn. De oplossingsgerichte aanpak mag het structureel creëren van
voldoende capaciteit niet in de weg staan. Het is met name een aantal van de
hartenjagers die zich hierover scherp uitspreken.

6.1.4 Cultuurverschillen tussen organisaties

Samenwerking tussen de verschillende organisaties is niet gemakkelijk. De initiatief-
nemers constateren dat de culturen tussen de organisaties sterk verschillen. Er zijn
bijvoorbeeld grote verschillen in opleidingsniveau van de middelmanagers en er zijn
grote verschillen in aansturingtradities. De ene organisatie kent een sterk hiërar-
chische aansturing. Andere organisaties worden gekenmerkt door meer procesma-
tige en horizontale aansturing. Ook zijn er cultuurverschillen tussen organisaties die
een relatief grote handelingsvrijheid hebben tegenover organisaties die sterk aan
regels gebonden zijn. Vanuit een constatering van deze verschillen concluderen de
leden van de Münchhausenbeweging dat het voor individuele betrokkenen niet altijd
gemakkelijk zal zijn om te begrijpen waarom zaken bij een partnerorganisatie zo
anders beoordeeld of afgehandeld worden dan in de eigen organisatie. Dit kan de
samenwerking belemmeren.
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6.1.5 Tekortschietende informatie-uitwisseling

De initiatiefnemers constateren verder dat er sprake is van een tekortschietende
informatie-uitwisseling. Dit leidt ertoe dat partijen niet kunnen handelen vanuit een
totaaloverzicht van de problematiek. Daardoor bestaat het risico dat mensen in de
anonimiteit terechtkomen en kan het voorkomen dat problemen van mensen pas in
een veel te laat stadium worden opgespoord.

De initiatiefnemers spreken de behoefte uit aan het ontwikkelen van natuurlijke
communicatiemechanismen die de samenwerking versterken. Zo wordt tijdens één
van de bijeenkomsten van de initiatiefnemers gefilosofeerd over de mogelijkheden
om de corporaties te maken tot de ogen en oren van de hulpverlening in de wijk. De
opzichters uit de corporaties staan dicht bij de mensen in de wijk. Zij zouden een
signaleringsfunctie kunnen hebben en vanuit die rol een bijdrage kunnen leveren
aan de vroegsignalering van problemen.

Daarbij is er sprake van een enorm dilemma dat de wetgeving rondom privacy-
bescherming met zich meebrengt. Het wettelijke recht op bescherming van per-
soonsgegevens is een belangrijk goed, maar de initiatiefnemers constateren dat het
de informatie-uitwisseling tussen partners enorm bemoeilijkt.

6.1.6 Slecht aansluitende wetgeving en financiering

Een andere oorzaak van de aansluitingsproblemen die de initiatiefnemers benoemen,
is de slecht op elkaar afgestemde wetgeving en financiering. Het kan gaan om
strijdige wetgeving uit verschillende beleidsdomeinen, maar het kan ook bijvoor-
beeld gaan om de breuken in de wetgeving rondom de leeftijd van achttien jaar.
Daardoor is het moeilijk continuïteit te waarborgen in trajecten die in gang gezet zijn
met jongeren. Een voorbeeld van slecht passende financiering is het fenomeen dat
scholen niet betaald krijgen voor leerlingen die worden aangemeld na de teldatum
van 1 oktober. Daardoor is het voor hen niet aantrekkelijk om na deze datum
leerlingen aan te nemen. Zij krijgen daarvoor niet betaald, terwijl zij wel extra moeite
moeten doen om deze leerlingen aangesloten te krijgen op lesprogramma’s. Hier
wordt zichtbaar dat de grondslag van de financiering niet altijd aansluit bij de te
verrichten inspanningen.

6.1.7 Wisselende context door veranderende politieke keuzen

Als laatste dimensie wordt de steeds wisselende context naar voren gebracht. Er is
sprake van steeds veranderende politieke keuzen en veranderende wetgeving. De
initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging benoemen in de loop van de
gesprekken meerdere ontwikkelingen die de gewenste ketensamenwerking bevor-
deren. Zo verwijzen zij naar het convenant ‘ontketend’ dat in 2002 is gesloten tussen
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Rotterdam en de
Rotterdamse ROC’s en VMBO-scholen. Dit convenant gaat over de verbetering van
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de aansluiting in het beroepsonderwijs. Een ander voorbeeld van een gunstige
politieke ontwikkeling is het feit dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer in 2006 aan de corporatiesector opdracht heeft gegeven
om het souterrain van de woningmarkt tot speerpunt te maken. Daarmee bevordert
zij dat de corporaties geld vrijmaken om specifiek in deze doelgroep te investeren.
Een derde gunstig voorbeeld is de totstandkoming van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Al deze voorbeelden maken zichtbaar dat de overheid
tracht een bijdrage te leveren aan het bevorderen van samenwerking.

Toch benoemen de initiatiefnemers de veranderende context overwegend als een
nadeel. Omdat financiering en wetgeving aan instabiliteit onderhevig zijn, is het
moeilijk voor de betrokken organisaties om langetermijnbeleid te maken. Dit remt
hun vermogen om zich voor langere termijn te verbinden aan samenwerkings-
afspraken.

6.2 Het begrip complexiteit in de literatuur

In de literatuur wordt zichtbaar dat de complexiteit van samenwerkingsvraag-
stukken kan worden ontrafeld in drie aspecten: complexiteit van de problematiek,
complexiteit van coördinatie en ambiguïteit.

6.2.1 Complexiteit van de problematiek

Complexiteit wordt in de literatuur allereerst verbonden met de inhoudelijke
complexiteit van de problematiek. Een probleem kan ingewikkeld zijn omdat een
problematiek technisch ingewikkeld is, omdat een problematiek veelvoudig is of
omdat het moeilijk is eenduidig informatie te verkrijgen die zicht geeft op de
problematiek.

Technische complexiteit ontstaat als er een grote hoeveelheid informatie moet
worden verwerkt om een taak uit te voeren. Dergelijke complexiteit komt vooral
voor als er hoogstaande technologie moet worden ingezet om een probleem op te
lossen (Gulati & Singh, 1998, Bouwen & Taillieu, 2004). De complexiteit van
maatschappelijke problemen, zoals die door de Münchhausenbeweging worden
beschreven, wordt echter niet zo zeer veroorzaakt doordat problemen technisch
ingewikkeld zijn. De grote complicerende factor is dat er sprake is van multi-
problematiek. Dit is het geval als er een combinatie van problemen is, die onderling
zijn gerelateerd. Zij kunnen als gevolg daarvan niet onafhankelijk worden behandeld
(Stoffels, 2008). Multiproblematiek vraagt om de gecoördineerde inzet van meerdere
disciplines. Daarbij is het niet alleen zo dat deze disciplines zich bewust moeten zijn
van het effect van hun handelen op de andere vraagstukken. Zij moeten ook in staat
en bereid zijn hun aanpak qua planning op elkaar af te stemmen, zodat het effect van
de ene oplossing niet teloorgaat doordat een aansluitend noodzakelijke aanpak op
het verkeerde moment ingezet wordt.
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Multiproblematiek wordt extra ingewikkeld als er sprake is van inhoudelijke
beoordelingsproblemen. Dergelijke problemen ontstaan als de beschikbare informa-
tie multi-interpretabel en inconsistent is. Het is dan moeilijk om een eenduidig
oordeel te verbinden aan de informatie over een problematiek. Als een problematiek
moeilijk te beoordelen is, leidt dit tot de noodzaak voor specialisten om samen te
werken. Zij hebben elkaars expertise nodig om tot een sluitende analyse van de
situatie te komen (Stoffels, 2008).

6.2.2 Complexiteit van coördinatie

Ingewikkelde problemen leiden tot de noodzaak om samen te werken. En deze
samenwerkingsnoodzaak brengt weer zijn eigen ingewikkeldheid met zich mee. Dit
aspect van complexiteit wordt aangeduid als complexiteit van coördinatie. De mate
van complexiteit van coördinatie hangt samen met de hoeveelheid benodigde
inspanningen om afstemming tussen partners in een samenwerkingsverband tot
stand te brengen (Williams, 2001, Gulati & Singh, 1998).

De complexiteit van de afstemming tussen partners is afhankelijk van de omvang
van het benodigde samenwerkingsverband, van de gelaagdheid van dit samen-
werkingsverband, van de verwevenheid van partners in dit samenwerkingsverband
en van de graad van onderlinge afhankelijkheid tussen de partners. Daarbij is de
relatie tussen omvang en complexiteit de eerste die in het oog springt: hoe groter het
samenwerkingsverband, hoe hoger de complexiteit. Dit heeft ermee te maken dat er
in een groot samenwerkingsverband een groter aantal relaties moet worden onder-
houden (Williams, 2001, Gulati & Singh, 1998). Verder zijn grotere samenwerkings-
verbanden doorgaans meer heterogeen. Daarom moeten in een dergelijk
samenwerkingsverband grotere verschillen van taal en referentiekader overbrugd
worden (Kautonen & Koch, 2005).

De gelaagdheid van de samenwerkende organisaties vormt een tweede aspect van
complexiteit van coördinatie. Waar er meerdere organisatieniveaus betrokken zijn bij
de oplossing van problemen, vermeerdert daarmee het aantal betrokken functiona-
rissen. De samenwerking tussen al deze betrokkenen wordt bemoeilijkt doordat
organisaties vaak onderscheiden organisatievormen hebben. Daardoor ontstaan dia-
gonale samenwerkingsverbanden. Dit kan leiden tot ongelijkwaardigheid of onduide-
lijkheid in de verhoudingen (Waddock & Post, 1991, Huxham & Vangen, 2000b).

Onderlinge verwevenheid van samenwerkingsverbanden vormt een derde com-
plicerende factor. Deze verwevenheid ontstaat als er sprake is van overlappende
lidmaatschappen van mensen en organisaties in verschillende samenwerkingsver-
banden. Daardoor kunnen verhoudingen en afspraken, die ontstaan binnen een
samenwerkingsverband, beïnvloed raken door interacties uit overlappende samen-
werkingsverbanden. Dit kan ertoe leiden dat verwachtingen van samenwerkende
partners worden ontkracht door gebeurtenissen die plaatsvinden buiten het zicht
van een of meer van de direct betrokkenen (Huxham & Vangen, 2000b).
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Bij dit alles is de graad van onderlinge afhankelijkheid een factor die bepalend is
voor de mate waarin de voorgaande factoren leiden tot complexiteit van de
coördinatie. Deze graad van onderlinge afhankelijkheid is het hoogst waar partners
direct wederzijds afhankelijk zijn van elkaars inspanningen (Gulati & Singh, 1998).

Uit het voorgaande blijkt, dat complexiteit van een problematiek er vrijwel zonder
uitzondering toe leidt dat er meerdere specialisten betrokken raken bij het oplossen
van deze problematiek. Daarom leidt complexiteit van een problematiek vrijwel
zonder uitzondering tot complexiteit van coördinatie.

Grote maatschappelijke vraagstukken hebben last van dergelijke complexiteit.
Hun oplossing vraagt om actie door verschillende actoren, op verschillende niveaus,
met verschillende middelen en gedurende een lange tijd. Een dergelijke combinatie
van grote inhoudelijke complexiteit met grote complexiteit van coördinatie, wordt
door Waddock en Post (1991) aangeduid met het begrip multiplexiteit. Daarbij is er
sprake van een samenhangend stelsel van ingewikkelde vraagstukken die door
partners vanuit verschillende perspectieven bezien worden.

6.2.3 Ambiguïteit

De complexiteit van samenwerking wordt vergroot doordat er sprake is van
ambiguïteit. Dergelijke ambiguïteit ontstaat als gevolg van verschillen in motieven
van spelers uit het samenwerkingsverband en als gevolg van onzekerheid en
onduidelijkheid over hun lidmaatschap. Ambiguïteit ontstaat verder als gevolg
van vervaging van werkdomeinen en als gevolg van wisselende omgevingsinvloeden.
Dat alles bij elkaar zorgt dat er in samenwerkingsverbanden sprake is van een steeds
wisselende samenwerkingsdynamiek.

Een belangrijke oorzaak van ambiguïteit is de diversiteit aan doelen en motieven van
partners in een samenwerkingsverband. Bij organisatieoverstijgende samenwerking
bestaan doelen en hun onderliggende motieven op drie niveaus: samenwerkings-
doelen, doelen van individuele partijen en persoonlijke doelen van hun vertegen-
woordigers. Op ieder niveau kunnen interpretatieverschillen ontstaan over deze
doelen. Zo ontstaan verschillen in motieven als een mix van diverse interpretaties
van gezamenlijk belang, organisatiebelang en eigenbelang (Selsky & Parker, 2005,
Huxham & Vangen, 2000).

Daarbij geldt dat de doelen van een samenwerkingsverband aan verandering
onderhevig zijn. Dit kan gebeuren als gevolg van omgevingsinvloeden, van be-
langenveranderingen en van ervaringen in het gezamenlijk leer- en ontwikkelproces.
Het gebeurt ook als eerdere samenwerkingsopgaven afgerond raken en nieuwe
opgaven in zicht raken (Huxham & Vangen, 2000b).

De diversiteit aan motieven wordt groter naarmate er sprake is van een grotere
heterogeniteit van partners. In het bijzonder wanneer partijen afkomstig zijn uit
verschillende sectoren is er veelal sprake van aanzienlijke verschillen in drijfveren en
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in percepties van risico’s. Zo is er in de regel bij private organisaties sprake van een
uiteindelijke focus op winstgevendheid, op eigenbelang en op economische risico’s.
Bij publieke organisaties ligt de eindfocus op dienstverlening, op maatschappelijk
belang en op politieke en maatschappelijke risico’s (Selsky & Parker, 2005).

Samenwerkingsrelaties worden gecompliceerd door wisselend lidmaatschap van
partners en van hun vertegenwoordigers. Dit gebeurt als partijen de samenwerkings-
relatie verlaten of als hun vertegenwoordigers door ziekte of wisseling van functie te
maken krijgen met onderlinge vervanging en opvolging. Hierdoor verandert de
samenstelling van overlegorganen voortdurend. Dit leidt tot verlies van kennis,
verlies van onderling opgebouwde verstandhoudingen en discontinuïteit in de
agenda van het samenwerkingsverband (Huxham & Vangen, 2004). In grotere
samenwerkingsverbanden gaat deze voortdurende wisseling gepaard met onduide-
lijkheid over het lidmaatschap. Deelnemers verliezen het overzicht over wie er lid is
van het samenwerkingsverband en wat de rol en status zijn van de diverse
betrokkenen (Huxham & Vangen, 2000b).

Verdere ambiguïteit ontstaat door vervaging van werkdomeinen. Deze vervaging
ontstaat in de omgang met problematiek op de randen van ieders werkvelden. Een
voorbeeld hiervan is de eerder door Piet Boekhoud geschetste situatie van leraren die
zich bezighouden met het scheppen van randvoorwaarden voor het leren. Een
dergelijke situatie kan opgelost worden vanuit wisselende logica’s. Een mogelijkheid
is dat de betrokken organisaties de problemen zelf oppakken. Zij treden buiten hun
werkveld en verkleinen zo de complexiteit van coördinatie. Het nadeel is dat dit leidt
tot vervaging van werkdomeinen en dat diensten worden verleend die buiten het
eigen specialisme vallen. De alternatieve logica is dat organisaties sterker sturen op
taakscheiding. De oplossing wordt dan gevonden in het opbouwen van samen-
werkingsrelaties. Doordat verschillende partijen hierin verschillende keuzen maken
ontstaat er een diffuse taakscheiding tussen organisaties. Deze onduidelijkheid wordt
nog verder vergroot door spelers die kleinschalige oplossingen ontwikkelen voor
specifieke combinaties van problemen. Zij leveren maatwerk voor de betrokkenen,
maar dragen er tevens toe bij dat heldere scheidingen tussen sectoren niet meer te
trekken zijn (Selsky & Parker, 2005).

Ook wisselende omgevingsfactoren beïnvloeden de mogelijkheden van samenwer-
kingsverbanden. Deze invloed kan direct of indirect zijn. Zo kan de overheid directe
invloed hebben op samenwerkingsverbanden door gerichte regelgeving of sub-
sidieverstrekking. Indirecte invloed bestaat uit algemene maatregelen die effect
hebben op het speelveld van samenwerkingspartners (Huxham & Vangen, 2000,
Benson, 1975). Belangrijke spelers die dergelijke invloeden uitoefenen zijn de
politiek, financiers, klanten en belangengroepen. De politiek heeft rechtstreeks de
mogelijkheid om wetten te veranderen. Ook treedt de politiek in het publieke
domein op als een financier van – een deel van – de dienstverlening. Financiers
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oefenen hun invloed uit doordat zij de toegang tot bronnen kunnen beïnvloeden.
Klanten hebben directe beïnvloedingsmacht door hun bestedingskeuzen en indirecte
invloed via publieksbeïnvloeding. Van samenwerkingsverbanden in maatschappe-
lijke dienstverlening is bekend dat zij ertoe neigen zich ondergeschikt op te stellen
ten opzichte van dergelijke omgevingsinvloeden. Daarom ondervinden zij veel last
van ambiguïteit door wisselende omgevingsfactoren (Benson, 1975).

6.2.4 Samenvattend overzicht van aspecten van complexiteit in de literatuur

In deze paragraaf wordt zichtbaar dat complexiteit te ontrafelen is in drie aspecten:
complexiteit van de problematiek, complexiteit van coördinatie en ambiguïteit. Deze
drie aspecten hangen onderling samen en versterken elkaar. Een ingewikkelde
problematiek leidt tot de noodzaak voor samenwerking. Daardoor ontstaat afstem-
mingsproblematiek. Naarmate de problematiek ingewikkelder en omvangrijker is,
vergroot ook de complexiteit van de coördinatie. Deze complexiteit wordt nog
verder versterkt doordat de situatie ambigue is. Er is een ingewikkeld stelsel van
belangen en motieven. Daarbij komt dat spelers snel wisselen en het speelveld
onduidelijk is. Dit alles bij elkaar zorgt voor een steeds wisselende veranderdyna-
miek. De verschillende aspecten van complexiteit zijn weergegeven in tabel 6.1.

Aspect van de complexiteit Deelaspecten van de complexiteit

Complexiteit van de problematiek – Multiproblematiek

– Beoordelingsproblemen

Complexiteit van coördinatie – Omvang van het samenwerkingsverband

– Gelaagdheid van het samenwerkingsverband

– Verwevenheid met andere samenwerkingsverbanden

– Graad van onderlinge afhankelijkheid

Ambiguïteit – Diversiteit en wisseling van motieven van partners

– Onduidelijkheid en verandering in de onderlinge

verhoudingen

– Vervaging van werkdomeinen

– Wisselende omgevingsfactoren

Tabel 6.1 Aspecten en deelaspecten van de complexiteit, beschreven vanuit de literatuur

6.3 Complexiteit als samenwerkingsopgave van de
Münchhausenbeweging

Uit de casus blijkt dat er sprake is van een complexe probleemsituatie. Deze
complexiteit wordt veroorzaakt doordat de doelgroep een diversiteit aan problemen
heeft. Deze problemen zijn vaak veelvoudig. Verder constateren leden van de
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Münchhausenbeweging dat er een groot aantal maatschappelijke partners is, die
tekortschieten in hun samenwerking. Hun aanbod is een schaars goed. Dit leidt tot
wachttijden en tot problemen bij de bij de timing van het aanbod. Hierdoor wordt
het moeilijker om hulp vanuit diverse instanties goed te laten aansluiten. Verder
wordt de samenwerking verstoord door cultuurverschillen, problemen in de in-
formatie-uitwisseling en financieringsstromen die lang niet altijd bevorderen dat de
belangen van de doelgroep voorop staan. Ook de instabiliteit van de politiek maakt
het lastig om langetermijninvesteringen te doen.

Vanuit de literatuur wordt een onderscheid gemaakt in complexiteit van de
problematiek, complexiteit van de coördinatie en ambiguïteit. Uit de beschrijving
van de casus blijkt dat het niet zozeer de technische ingewikkeldheid van de
problemen is. De problematiek van de situatie hangt vooral samen met de com-
plexiteit van de coördinatie en met ambiguïteit.

De procesaanpak van de Münchhausenbeweging is vooral gericht op het stroom-
lijnen van de coördinatie. Deze aanpak blijkt echter de kern van de problematiek niet
voldoende te raken. Daarom komt het accent te liggen op de cultuuraanpak. Deze
aanpak is er onder meer op gericht elkaar beter te leren kennen, de problemen van
de mensen met een hulpvraag centraal te stellen en elkaar te respecteren en geen
nee tegen elkaar te zeggen. De cultuuraanpak van de beweging zet mensen aan om
deze waarden in praktijk te brengen. Deze aanpak geeft vooral een antwoord op de
ambiguïteit. Hij draagt bij aan de versterking van de netwerken van partners die
samenwerken. Daarmee krijgen zij de kans om beter te overzien wie er actief zijn op
het speelveld en wat hun toegevoegde waarde is. Ook doet deze aanpak een sterk
beroep op de intenties van de partners. Het belang van de leden van de doelgroep
wordt centraal geplaatst en daaraan worden heldere waarden voor samenwerking
gekoppeld.

De aanpak langs de lijnen van beïnvloeding van politiek en stadsbestuur speelt in
op de politieke aspecten van de ambiguïteit. Hiermee wordt gezocht naar verbetering
van wetgeving en financiering, zodat de belangen van de doelgroep en van de
maatschappelijke organisaties beter met elkaar in lijn gebracht worden. Ook biedt
deze samenwerking wellicht kansen voor het stabiliseren van politieke keuzen, zodat
langetermijnbeleid mogelijk wordt.

Al met al wordt zichtbaar dat er sprake is van een grote complexiteit. De leden van
de Münchhausenbeweging maken deze complexiteit hanteerbaar door kleinschalig
werken. Uit de analyse van de complexiteit wordt zichtbaar dat de structuuraanpak,
de cultuuraanpak en de aanpak die gericht is op samenwerking met politiek en
stadsbestuur gericht zijn op verschillende aspecten van de complexiteit. De uit-
eindelijk gekozen aanpak van de Münchhausenbeweging draagt met name bij aan
het verminderen van de ambiguïteit.
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