
8 Kleinschaligheid

De Münchhausenbeweging laat in haar manifest zien dat kleinschalige initiatieven
behoren tot de kern van de aanpak van de beweging. In dit hoofdstuk wordt een
aantal voorbeelden geschetst van zulke initiatieven. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de resultaten van alle initiatieven die in het eerste jaar in de sociëteit
genomen zijn.

Vanuit literatuuronderzoek wordt het proces van kleinschalig werken nader
beschreven. Er wordt onderzocht wat de aanleidingen kunnen zijn om te kiezen voor
een kleinschalige aanpak en welke elementen bij een dergelijke aanpak een rol
spelen.

Een confrontatie van de aanpak van de Münchhausenbeweging met de theorie
laat zien dat de kern van de aanpak van de Münchhausenbeweging ligt in het
aansporen tot kleinschalig werken. Hiermee wordt het mogelijk om, ondanks de
complexiteit van de totale problematiek, stappen vooruit te zetten. Bij deze aanpak
speelt de sociëteit, als een laagdrempelige ontmoetingsplek, een belangrijke rol.
Verder wordt het uitdragen van successen gebruikt als een stimulans in de aanpak.
Bij deze aanpak valt op dat er samenwerking ontstaat tussen mensen uit verschil-
lende niveaus van de organisatie. Zo ontstaat een sterke verwevenheid tussen het
bestuurlijke niveau, waarop kleinschalig werken als aanpak wordt gestimuleerd en
het uitvoeringsniveau, waarin de kleinschalige aanpak tot uitvoering moet komen.

8.1 Projecten van de sociëteit

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging wordt een oproep gedaan om
een bijdrage te leveren aan vier verschillende initiatieven. Eén hiervan is het initiatief
om te komen tot een opvanghuis voor studenten. Het wordt aangedragen door
Henry van Vlodrop van het Zadkine College. Hij schetst hoe zijn mentoren geregeld
situaties tegenkomen waar leerlingen direct woonruimte nodig hebben, anders
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komen zij op straat te staan. Het kan gaan om leerlingen die het ouderlijk huis zijn
uitgezet, die ruzie hebben met (stief)ouders zodat zij niet meer thuis kunnen
functioneren, die hun kamer moeten verlaten omdat hun contract afloopt, die
gaan trouwen of samenwonen of die juist een relatie verbreken en daardoor op straat
komen. Het effect is dat deze jongeren zonder dak raken. En dat gaat ten koste van
de schoolprestaties.

Het idee is om een opvanghuis op te richten. Een huis met tien tot twintig kamers
waar leerlingen voor maximaal een jaar kunnen wonen. Tijdens dat jaar worden ze
begeleid om hun woonprobleem en eventuele andere problemen op te lossen. Van
Vlodrop schetst dat dit project driemaal spin-off heeft. Er is een sociaal belang voor
de studenten, een opleidingsbelang voor de studenten en het opvanghuis kan tevens
een locatie zijn waar leerlingen stage kunnen lopen om projecten op te zetten. Zo
kunnen bijvoorbeeld de leerlingen van techniek helpen bij het inrichten van het huis,
leerlingen van welzijn sociale projecten opstarten met de bewoners en leerlingen van
uiterlijke verzorging, woonbegeleiding of horeca cursussen geven aan de bewoners.

Vijf mensen melden zich aan: Liesbeth Zoetmulder, ambassadeur van Hoge-
school Rotterdam, Henk Schutte, adviseur van de raad van bestuur van de Stichting
Flexus, Bas Franssens, teamleider woonbegeleiding Centrum voor Dienstverlening,
Anda Vos, procesmanager bij Patrimonium Woningstichting en Leonard Geluk,
wethouder te Rotterdam. Naar aanleiding van deze oproep zoekt Enrika Buininckx,
wijkmanager van het Woningbedrijf Rotterdam, op een later moment contact met
het Zadkine College.

Het resultaat van de oproep is dat het Zadkine College in staat wordt gesteld om
met zijn partners meerdere woonplekken te creëren. Met Patrimonium Woning-
stichting haken zij aan bij de op dat moment al in gang gezette ontwikkeling van een
foyer in het Oude Emmahuis aan de Van der Sluijsstraat. Met het Woningbedrijf
Rotterdam ontstaat samenwerking rond een woning op het Sandelingplein. Met
Vestia wordt een plek gevonden aan de Walenburgerweg, waar topsportleerlingen
een woonruimte krijgen. De Stichting Flexus zorgt voor de indicatienormen. Ook de
zorginstellingen doen mee. De wethouder geeft subsidie.

Bij een terugblik op het initiatief vertelt Van Vlodrop dat zulke projecten
bijdragen aan een bewustwordingsproces op het ROC: “We hadden het voorheen
vaker over reglementen dan over leerlingen. Dat is nu andersom.” Verder schetst hij
dat er dankzij dergelijke initiatieven nieuwe samenwerkingsrelaties zijn ontstaan met
bijvoorbeeld de Stichting Flexus en ook met bijvoorbeeld het havenbedrijf. Een
afgeleid resultaat is ook dat er met Vestia een convenant is gesloten. Zo dragen
leerlingen bij aan het opknappen van woningen, bijvoorbeeld door het plaatsen van
rookmelders. En ze helpen om de woning op de Walenburgerweg op te knappen.
Daarnaast benadrukt Van Vlodrop het belang van het netwerk. “Door Münchhau-
sen heb ik nieuwe contacten met bijvoorbeeld Aad van Nes, Ton Quadt, vertegen-
woordigers van woningbouwverenigingen, Flexus en een oecumenische stichting. Je
belt ze op en krijgt ze meteen te pakken. Ze zien: hé, Van Vlodrop belt, dus je wordt
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niet weggedrukt. En dat overleg gaat nu over heel veel zaken. Zo heb je je netwerk
uitgebreid. Dat is zegenrijk. Iedereen heeft er baat bij.”

Anda Vos benadrukt dat het initiatief voor het Oude Emmahuis al liep. Maar zij
geeft ook aan wat het nut van de Münchhausenbeweging is geweest: “Daardoor
wordt er vooral veel meer met elkaar gepraat. Elke keer als ik bij Münchhausen was,
heb ik het ook wel even met iemand over dit project gehad. Dat was altijd nuttig. Die
netwerkfunctie is superbelangrijk. Dat is de enorme waarde van Münchhausen. En je
inspireert elkaar.”

Bas Franssens schetst hoe zij al samenwerkten met Patrimonium voor de inzet
van woonbegeleiders. Het was echter voor het eerst dat zij in een dergelijke setting
contact hadden met het Zadkine. Er was al wel contact over individuele gevallen,
maar nooit voor een groep jongeren.

Enrika Buininckx heeft een vergelijkbaar verhaal: “Wij waren al bezig aan het
Sandelingplein. Ik las daarna over de Münchhausenbeweging en heb contact
gezocht. Er waren door ons al eerder contacten gelegd met Albeda en Zadkine.
Maar het is via Münchhausen verder verbreed. Flexus was er overigens ook al bij.
Het was de filosofie van Münchhausen die ons aansprak. Zo van: als je iets wilt, lukt
het.”

Liesbeth Zoetmulder vertelt hoe zij is aangehaakt vanuit de Hogeschool Rotter-
dam: “Ik wilde een leerwerkbedrijf opzetten voor de leerlingen van onze school. Die
leerlingen, van de opleiding sociaalpedagogische hulpverlening, zouden bij de
begeleiding kunnen helpen en werkervaring opdoen. Dat leek me een aardige
combinatie. Uiteindelijk zijn we zaken gaan doen met Woningbedrijf Rotterdam
rondom de woning aan het Sandelingplein. We hebben daar nu twee leerlingen die
stage lopen en drie die er een deeltijdopleiding doen. Het leerbedrijf op zich moet
nog uit de grond worden gestampt maar dat kost ook altijd tijd. Münchhausen heeft
hier zeker gefunctioneerd.”

In de terugblik van Henk Schutte schetst hij hoe ze aan het Sandelingplein bezig
waren. “Het bleek dat we nog twee portieken overhielden, omdat het project te groot
werd voor het Albeda College. In die tijd plaatste Van Vlodrop ook zijn oproep bij
Münchhausen. Zo is toen de lijn naar het Zadkine gelegd.”

Wanneer aan Leonard Geluk gevraagd wordt om terug te blikken op deze casus,
schetst hij dat veel zaken buiten kaders vallen en daardoor stagneren. “Münchhau-
sen is goed in het ‘aan elkaar knopen’. Zo heb je hier te maken met onderwijs,
jeugdzorg en wonen. We hebben inderdaad te weinig plekken voor begeleid wonen,
de opvang zit verstopt. Ook bij ROC’s komt men zo in de knel. Münchhausen is daar
ingesprongen en wij zijn dat gaan steunen. We kunnen discussiëren bij wie de
verantwoordelijkheid ligt, maar het gaat erom dat er zaken worden opgelost. Eerst
gebeurde dat met houtje-touwtjesoplossingen, maar nu geven we voor deze wo-
ningen 2,5 miljoen euro per jaar tot en met 2010. En voor daarna is er ook geld
gereserveerd in de meerjarenbegroting.”
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Een tweede voorbeeld van een project van de Münchhausenbeweging begint bij een
problematiek die Frans Dijkman aankaart in maart 2006, tijdens de eerste socië-
teitsbijeenkomst. Hij doet een oproep voor het regelen van busvervoer voor jongeren
die vroeg in de ochtend niet op tijd op hun werk in de haven kunnen komen. Vanuit
verschillende functies is Frans Dijkman betrokken bij de resocialisatie van pro-
bleemjongeren. Hij is met het vervoersprobleem geconfronteerd door Wim Scholten,
toenmalig directeur van het gemeentelijk havenbedrijf. Scholten spreekt met hem
over de mogelijkheden om een groep jongeren aan het werk te krijgen in een
leerwerktraject in de haven. Een eerste leerwerktraject voor een groep van 30
jongeren is een succes. Daarbij halen 25 van de dertig betrokken jongeren de
eindstreep. Negentien van hen krijgen een vaste baan in de haven. Zes van hen gaan
elders aan de slag. Inmiddels blijkt dat er meer jongeren zijn die in aanmerking
komen om in te stappen in dit leerwerktraject. Voor hen is er echter een praktisch
probleem. Zij wonen aan de rand van de stad. De diensten beginnen op een tijdstip
waarop het openbaar vervoer niet volledig op gang is gekomen. Daardoor kunnen zij
niet op tijd aanwezig zijn en kunnen zij dus niet aan het project meedoen.

Frans Dijkman brengt het probleem in. Jan Steinvoort, lid van de grijze bouwers
en actief in het zoeken naar werk voor de doelgroep, haakt aan. Ook Jan van
Staveren, zelfstandig ondernemer en starterscoach, Aad van Nes, directeur van de
Roteb en Matthijs van Muijen doen mee. Ze verkennen het probleem. Later maken
drie van hen een afspraak om bij Jan Steinvoort thuis een plan uit te werken.

Ze rekenen uit dat ze met een startkapitaal van € 150 000 enkele tientallen
mensen aan het werk kunnen helpen. Het plan is gebaseerd op de inzet van werkloze
chauffeurs, 55-plussers, WW’ers en WAO’ers. Die laten busjes rijden om 4 uur ’s
morgens en ’s middags voor de terugrit. Dat kost dan € 3 per dag en dan zijn de
kosten gedekt. De chauffeur rijdt een half jaar en stroomt dan door naar een vaste
baan. Aan de gemeentelijke dienst wordt gevraagd te investeren. De Stichting DAAD
en het CWI leveren de jongeren. Aad van Nes biedt aan om busjes van de Roteb te
gebruiken: “Die staan er toch. Ze moesten alleen ’s morgens half acht terug zijn
voor eigen gebruik.” Er wordt een eenvoudig plan geschreven. Matthijs van Muijen
brengt het plan onder de aandacht van de verantwoordelijke wethouder en zet er
enige druk op.

Het initiatief leidt tot een onverwacht resultaat. De Stichting DAAD gaat aan de
slag met het probleem en lost het op met geld van de dienst sociale zaken en
werkgelegenheid. De indruk ontstaat bij de initiatiefnemers van deze busverbinding
dat de betrokken ambtenaar van de Stichting DAAD door hun initiatief is
aangespoord om de eigen verantwoordelijkheid op te pakken.

Bij een terugblik zegt Dijkman: “Ik kreeg een uitnodiging voor de sociëteit van de
Münchhausenbeweging. Op de lijst genodigden stond ook de directeur van een
daklozenopvang en die wilde ik spreken. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd of er
mensen waren met problemen. Ik dacht: goh, die heb ik wel en heb toen dat
vervoersprobleem voorgelegd. Daar is men mee aan de slag gegaan. Ik weet dat
iemand anders het verder heeft afgehandeld, maar zonder Münchhausen was dit niet
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zo snel tot stand gekomen.” Ook Jan Steinvoort blikt positief terug: “Fantastisch, het
resultaat is gekomen. En dat is wat telt.”

In het totaal worden er binnen de Münchhausenbeweging in 2006 zestien oproepen
gedaan voor hulp. Vier van deze oproepen vinden plaats tijdens het symposium.
Twaalf oproepen worden gedaan tijdens vijf sociëteitsbijeenkomsten die in dat jaar
plaatsvinden. In de start van 2007 brengt oud-journalist en lid van de Münchhau-
senbeweging Jan Booister de ervaringen en resultaten van deze cases in beeld. Hij
spreekt hiervoor alle betrokken bij deze initiatieven. Voor twee initiatieven geldt dat
het niet meer lukte om te achterhalen wie er bij betrokken waren. Tabel 8.1 geeft een
overzicht van de oproepen en de resultaten van deze oproep.

Casus Resultaat

ROC Zadkine zoekt opvanghuis

voor studenten

Zadkine neemt deel aan twee foyers en in één opvanghuis.

Bouman GGZ zoekt betaald werk

voor cliënten

De Roteb maakt voor een aantal mensen (onbetaald) werk

beschikbaar. Ook ontstaan er diverse netwerkcontacten die con-

crete (andere) resultaten opleveren. Verder wordt er weinig

resultaat geboekt. Dit wordt toegeschreven aan ingewikkelde

regelgeving. Uiteindelijk zijn sommige mensen er tevreden over

dat het probleem nu helder geworden is en dat er zicht op

oplossingen ontstaat. Anderen zijn teleurgesteld dat het initiatief

uiteindelijk doodbloedt.

Woonstichting PWS zoekt goed-

kope dienstverlening in een

complex voor ouderenhuisves-

ting

Verschillende mensen schuiven aan met suggesties voor oplei-

dingsplaatsen of leerwerktrajecten. Uiteindelijk wordt de zaak

niet verder uitgewerkt. Dit wordt geweten aan verschoven prio-

riteiten binnen PWS.

Com.Wonen zoekt steun bij

overlast en verpaupering in een

complex door migratie van ‘Rot-

terdams probleemgevallen’ naar

Capelle

Er is een verkennende bespreking geweest van wat de partners

konden bieden. Uiteindelijk heeft Com.Wonen met dit aanbod in

de hand en in afstemming met de gemeente Capelle andere

wegen bewandeld. Münchhausen-partners hebben niets kunnen

toevoegen.

Vertegenwoordiger van het

deelgemeentelijk overleg slui-

tende aanpak (DOSA) zoekt

steun voor de aanpak van een

Marokkaans gezin met 12 ont-

sporende kinderen

Door vertegenwoordigers van politie en hulpverleners wordt de

situatie onder de loep genomen. Het gezin wil niet meewerken.

Ieder traject wordt afgewezen. De oplossingsrichting lijkt te

liggen in grotere bevoegdheden van overheidsinstanties om via

dwang en drang meer effect te bereiken. Münchhausen kan niets

bijdragen.
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Casus Resultaat

Stichting Flexus zoekt plaats in

Skybox of andere uitjes voor

kinderen

Verschillende vertegenwoordigers van organisaties schuiven aan.

Er worden namen van contactpersonen doorgespeeld maar uit-

eindelijk bloedt het initiatief dood.

Havenbedrijf heeft busvervoer

nodig voor realisatie van leer-

werkplekken

Er wordt een plan van aanpak geschreven. Uiteindelijk leidt dit

plan tot prikkels bij de gemeente om het probleem zelf op te

lossen.

Mediawerkplaats zoekt steun bij

opzetten leerwerktrajecten.

De Mediawerkplaats is opgericht door contacten uit de Münch-

hausenbeweging. De oproep leidt tot contacten met onder meer

SoZaWe, ROC’s en de Stichting DAAD. Deze contacten leiden tot

enkele opdrachten.

Penitentiaire Inrichting de IJssel

zoekt vakopleidingen voor ge-

vangenen

Er ontstaat een kennismakingsbezoek met de afdeling van het

Albeda College die zich richt op ex-gedetineerden. Ook ontstaat

met het Albeda College een kleinschalige opleiding voor ar-

beidsgekwalificeerde assistent. Het is verder niet te achterhalen

welke contacten leiden tot welke verdere initiatieven. De mensen

van de eerste tafel raken bij elkaar uit het zicht.

Stichting Flexus zoekt vakantie-

werk en -activiteiten voor jonge-

ren met een licht verstandelijke

beperking

In contact met de Roteb ontstaan verschillende vakantiebaantjes.

Verder ontstaan in contact met het Zadkine College een aantal

vakantieactiviteiten. Er zijn evaluatie- en vervolgbesprekingen in

gang gezet voor het maken van afspraken voor een volgend jaar.

Bavo RNO groep zoekt oplossing

voor een man met weinig inko-

men en te hoge kosten van huur

en energie

Voor de man wordt een oplossing gevonden.

Bavo RNO groep zoekt defini-

tieve plaats voor vrouw in tijde-

lijk opvangcentrum

Voor de vrouw wordt een oplossing gevonden. Deze, en de

bovenstaande case, leiden tot een evaluatie bij SoZaWe van de

gang van zaken bij dit soort gevallen en leiden tot structurele

veranderingen van werkwijzen.

Albeda College zoekt oplossin-

gen voor problemen van jonge

moeders met hun uitkering als

ze in een leerwerktraject stappen

Een groep studenten, waaronder twee jonge moeders, maken

een inventarisatie van de problematiek. Mede met hulp daarvan

wordt met SoZaWe een oplossing gevonden voor bijstand in de

studiekosten voor de betrokken moeders. Ook zijn er afspraken

gemaakt om tot een structurele regeling te komen.

Zadkine zoekt stageplaatsen

voor verplegende en verzorgende

beroepen

Er is een toezegging van één partij die stageplaatsen wil creëren,

maar op de korte termijn ontstaan er geen nieuwe stageplaatsen.

Tabel 8.1 Casussen van de Münchhausenbeweging in 2006 en hun resultaten
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Uit het geheel aan cases uit 2006 komt een gemengd beeld naar voren. Er zijn
initiatieven waar het tot een concrete oplossing komt. In andere cases wordt wel een
stap voorwaarts gemaakt, maar blijft een finale oplossing nog uit. Weer andere cases
stranden. In twee gevallen leidt de casus tot structurele aanpassingen van werkwijzen
en regelgeving.

Onder de titel ‘de lange arm van Münchhausen’ schrijft Booister in aansluiting op
zijn verslag van ieder van de initiatieven hoe hij bij zijn zoektocht voorbeelden hoort
van effecten die worden toegeschreven aan de Münchhausenbeweging, zonder dat er
cases zijn ingebracht. Als voorbeelden noemt hij hoe een vertegenwoordiger van het
Albeda College vertelt over een bespreking die zij intern organiseert over het
initiatief van de Münchhausenbeweging. Tijdens deze bijeenkomst worden cases
verzameld. Bij verschillende cases ontstaat tijdens de bijeenkomst het inzicht dat het
gemakkelijk intern opgelost kan worden. Andere cases worden doorgeleid naar de
Münchhausenbeweging. Zij concludeert dat er een stap gemaakt is in de bewustwor-
ding: “Er kan een probleem zijn, maar eerst bekijken we alle mogelijkheden om het
intern op te lossen. Het is anders niet eerlijk er meteen mee naar Münchhausen te
gaan.” Als tweede voorbeeld beschrijft hij hoe Wim Spierings, bestuurder van de
Stichting Flexus en lid van het sociëteitsbestuur van de Münchhausenbeweging,
verhaalt over een conferentie van wethouders uit de regio die jeugdzorg in hun
portefeuille hebben: “Er was slechte aansluiting van lokaal op regionaal beleid. We
hebben toen afgesproken met een ja-cultuur te gaan werken, zoals bij Münchhausen
gebeurt. We stoppen nu pas als iemand zich voor een probleem verantwoordelijk
heeft gemaakt.”

Beide verhalen komen op tafel tijdens de sociëteitsbijeenkomst van november
2006. Op deze dag is er slechts één oproep voor een nieuw initiatief. Naast deze twee
verhalen zijn er echter ook andere verhalen van activiteiten die in lijn staan met het
denken van de Münchhausenbeweging, maar die hun oorsprong niet hebben in de
sociëteit. Aad van Nes, die als voorzitter van het sociëteitsbestuur gastheer is op deze
avond, komt hierop terug in een nagesprek. Hij typeerde het als een goede avond
omdat er zoveel energie vrijkwam uit deze verhalen.

Dit uitstralingseffect van de sociëteit wordt door de leden van de Münchhausen-
beweging actief gezocht. Tijdens de baronnenbespreking van maart 2009 doelt
Martien Kromwijk op dit effect als hij vertelt dat hij heel vaak ‘Münchhausen loopt
te spelen zonder de sociëteit’: “We moeten onszelf dat toestaan, maar we zouden dat
vaker kunnen terugvertellen.”

8.2 Kleinschalig werken in de literatuur

In de literatuur is er veel aandacht voor kleinschalig werken. Er worden verschil-
lende argumenten aangevoerd voor de keuze voor een dergelijke aanpak. Dit proces
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van kleinschalig werken wordt hier gemodelleerd als een proces dat bestaat uit
verschillende activiteiten: coalitievorming, doeloriëntatie, mobiliseren van bronnen
en coördineren van activiteiten. Deze ordening komt overeen met de ordening die
gegeven is door Stone (2005). Hij sluit aan bij denklijnen van Shaw et al. (2005),
Huxham en Vangen (2000) en Lambe et al. (2002). Deze activiteiten zijn weerge-
geven in figuur 8.1.

In deze paragraaf worden deze activiteiten nader uitgediept. Daarbij wordt
gaandeweg zichtbaar dat kleinschalig werken ontstaat in de interactie tussen de
uitvoering van concrete initiatieven en de ontwikkeling van de context. Deze
interactie is zo sterk dat er sprake is van een ondeelbare verwevenheid tussen
uitvoering en context.

Coalitievorming Doeloriëntatie

Mobiliseren van
bronnen 

Coördinatie van
activiteiten 

Figuur 8.1 Het proces van kleinschalig werken

8.2.1 Drijfveren voor kleinschalig werken

Voor kleinschalig werken worden in de literatuur drie argumenten aangevoerd. Als
eerste argument geldt dat kleinschalig werken de beste garantie biedt voor aanslui-
ting bij klantvragen. Kleinschaligheid maakt het mogelijk klantspecifieke oplossin-
gen te vinden voor situatiegebonden vragen (Pedersen et al., 2008). Daaraan is in de
maatschappelijke dienstverlening grote behoefte. De aard van de problematiek van
verschillende personen en doelgroepen loopt sterk uiteen. Dit dwingt partijen tot het
zoeken naar maatwerk (Selsky & Parker, 2005, Grey & Garsten, 2001, Huxham &
Vangen, 2000). Dit betekent dat kleinschalig weken voor organisatieoverstijgende
samenwerking in de maatschappelijke dienstverlening een belangrijke aanpak is.
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Weick (1984) voert een ander argument aan voor kleinschalig werken. Hij
beschrijft dat kleinschaligheid de enige manier is om grootschalige problemen tot
een oplossing te brengen. Veel sociale problemen worden volgens hem niet opgelost
doordat zij met een massieve complexiteit gepresenteerd worden. Kleinschalig
werken is een manier om te zorgen dat de complexiteit hanteerbaar wordt. Daarbij
wordt de maximale omvang van de initiatieven bepaald door de mate van com-
plexiteit die de direct betrokkenen kunnen hanteren.

Een derde argument voor kleinschalig werken kan gevonden worden in de
theorie over diffusie van innovatie. Diffusie van innovatie is het proces waarmee
innovatie wordt gecommuniceerd door zekere kanalen en gedurende de tijd, tussen
leden van een sociaal systeem (Rogers, 2003, p. 5). Een kleinschalige aanpak
bevordert dit proces. Dat komt doordat deze aanpak mensen in staat stelt om een
nieuwe werkwijze uit te testen. Daarbij krijgen zij de kans om de benodigde
inspanningen en de toegevoegde waarde van de nieuwe werkwijze te beoordelen.
Als dit oordeel gunstig uitpakt, zullen zij bereid zijn om deze werkwijze over te
nemen. Daarbij zijn persoonlijke contacten zeer belangrijk. Zo ontstaat een ambigue
adoptieproces, dat gevoed wordt door stimulansen van initiatiefnemers en door
uitwisseling van persoonlijke ervaringen tussen de gebruikers (Fitzgerald et al., 2002,
Rogers, 2003).

8.2.2 Coalitievorming

Organisatieoverstijgende samenwerking vraagt om het samenbrengen van verschil-
lende partners. Zulke partners vinden elkaar omdat ze over aanvullende bronnen en
over verschillende talenten beschikken. Samen brengen ze de juiste middelen aan
boord en leveren ze de benodigde creativiteit, het ondernemerschap en het
organisatietalent (Shaw, et al., 2005, Fitzgerald et al., 2002, McFadzean et al., 2005).

Voor kleinschalige samenwerking is een stimulerende context nodig. Zo’n
context nodigt uit tot ontmoetingen. Hij schept een klimaat waarin gezamenlijke
intenties helder zijn en waarin zichtbaar wordt aan wat voor activiteiten rugdekking
gegeven wordt (Waddock & Post, 1991, Benson, 1975). Een dergelijke context heeft
een minimale structuur. Leiders die verantwoordelijk zijn voor het creëren van de
context, nemen een neutrale positie in ten opzichte van belangenconflicten en
machtsverschillen. In de situatie van organisatieoverstijgende samenwerking doen zij
dit veelal zonder dat zij zich daarbij kunnen beroepen op hiërarchisch gezag
(Vansina et al., 1998, Schruijer & Vansina, 2004, Schruijer, 2002). Hun belangrijkste
taak is dat zij ontmoetingsplekken creëren en hier steeds opnieuw vonken van
sociale cohesie aanwakkeren (WRR, 2005).

De bovenstaande schets impliceert dat er twee niveaus zijn met ieder een duidelijk
afgebakende rol. Op uitvoeringsniveau gaat het om creativiteit, ondernemerschap en
organisatietalent. Op bestuurlijk niveau gaat het om het creëren van een context die
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stimulerend is voor ondernemerschap. Een dergelijke tweedeling is helder gemar-
keerd door onder meer Van de Ven (1976) en Benson (1975).

Fitzgerald et al. (2002) omschrijven een strakke hantering van dergelijk onder-
scheid als een ‘manager centered’ weergave van het proces. Zij stellen dat de
sturingsvraag veel getrouwer wordt getypeerd door haar te beschrijven als een
samenspel van spelers dwars door de verschillende besluitvormingsniveaus. Ook
Roseland (2000) en Pedersen et al. (2008) bepleiten een dergelijke visie op klein-
schalig samenwerken. Het gaat erom dat mensen zowel kunnen bijdragen aan de
uitvoering als aan het beïnvloeden van de lokale context. Daarbij is ieder concreet
resultaat in de uitvoering bruikbaar als een ijkpunt voor de beleidsvorming. De
grondgedachte is dat grootschalige verandering onlosmakelijk verweven raakt met
lokale veranderingen. Zo wordt kleinschalig denken een randvoorwaarde voor het
creëren van grootschalige oplossingen (Hajer & Wagenaar, 2003).

Om deze interactie goed tot stand te brengen, moeten de betrokkenen kunnen
wisselen van rollen. Op het ene moment zijn zij de ondernemer die initiatieven tot een
succes maakt. Op een ander moment zijn zij de opinieleider die vanuit eigen ervaring
anderen stimuleert om mee te doen. Op weer een ander moment zijn zij betrokken bij
het organiseren van de context. Het spelen van deze veelheid aan rollen doet een beroep
op hun persoonlijke vaardigheden, hun netwerk en hun laagdrempelige toegankelijk-
heid (Fitzgerald et al., 2002, Rogers, 2003, Lambe et al., 2002, Shaw et al., 2005).

8.2.3 Doeloriëntatie

Kleinschalig samenwerken vraagt om een gemeenschappelijke doeloriëntatie. Daar-
mee ontstaat een richtingwijzer voor het nemen van initiatieven (Shaw et. al, 2005,
Stone, 2005, Huxham & Vangen, 2000). Het creëren van een doel vraagt om het
overzien van de complexiteit en om het ontwikkelen van een gezamenlijke en
geloofwaardige visie (Vansina et al., 1998, Schruijer & Vansina, 2004).

Pedersen et al. (2008) verbinden aan een dergelijke vorm van kleinschalig
samenwerken het begrip pluricentrische coördinatie. Deze term dekt een vorm
van samenwerking waarbij de coördinatie niet plaatsvindt door een regisserende
partij die hoofddoelstellingen vertaalt naar subdoelstellingen. Coördinatie vindt
plaats doordat verschillende partijen in steeds wisselende samenstellingen klein-
schalige initiatieven coördineren. Zo ontstaat een reeks activiteiten die op een diffuse
manier bijdragen aan een ontwikkeling. Markante initiatieven, anekdotes en
verhalen maken het daarbij mogelijk de visie zichtbaar te houden.

De WRR (2005) verbindt aan een dergelijke vorm van samenwerken het begrip
‘kansen gedreven beleid’. Zij beschrijven dat beleidsmakers in een stedelijke
omgeving richting kunnen geven aan ontwikkelingen door lokale initiatieven te
ondersteunen. Het gaat om het vinden van aanknopingspunten voor initiatieven die
bijdragen aan het realiseren van een visie. Ook in hun schets van de aanpak nemen
verhalen een centrale plaats in. Zij kunnen bijdragen aan het voeden van collectieve
ontevredenheid en zij kunnen successen zichtbaar maken.
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Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat doelconstructie iteratief is verbonden met het
vinden van partners. Partners worden gezocht vanuit een doelperceptie en de
doelperceptie wordt versterkt en verder ingekleurd in interactie met deze partners
(Lambe et al., 2002, Huxham & Vangen, 2000). Daarbij creëert het gezamenlijke doel
de verbinding tussen de partners. Deze verbinding staat los van posities. Goede
doeloriëntatie legt kruisverbanden tussen vertegenwoordigers uit verschillende lagen
van verschillende organisaties (McFadzean et al., 2005).

8.2.4 Mobiliseren van bronnen

Voor kleinschalige samenwerking zijn bronnen nodig. Daarbij gaat het om tastbare
materiële bronnen, zoals geld en vaste activa en om immateriële bronnen zoals
ervaring, expertise en connecties. In ruimere zin kan ook verbeterde wet- en
regelgeving gerekend worden tot de bronnen voor kleinschalige samenwerking
(Stone, 2005, Shaw et al., 2005). Het vermogen om bronnen te mobiliseren is dan
ook een belangrijke voorwaarde om te komen tot succesvolle samenwerking.

Lambe et al. (2002) maken onderscheid in twee typen bronnen: complementaire
bronnen en idiosyncratische bronnen. Complementaire bronnen zijn bronnen van
de verschillende partijen die onderling aanvullend zijn. Bij de inzet van comple-
mentaire bronnen brengt iedere partij een deel van het eigen vermogen in. Zo
ontstaat een geheel aan bronnen dat partijen in staat stelt samen oplossingen te
creëren die zij ieder apart niet kunnen realiseren. Idiosyncratische bronnen zijn
bronnen die ontstaan door de samenwerking. Zij kunnen bijvoorbeeld ontstaan
doordat samenwerkende partners nieuwe voorzieningen ontwikkelen of doordat zij
gezamenlijk in staat zijn subsidies aan te boren. Dergelijke idiosyncratische bronnen
zijn bronnen die alleen bestaan dankzij de samenwerking. Zij vormen een ver-
bindende meerwaarde van het samenwerkingsverband, die onmiddellijk in het
geding raakt als de samenwerking verbroken zou worden. Idiosyncratische bronnen
vormen een belangrijk motief voor partners om te blijven samenwerken.

Ook bij het aanboren en ontwikkelen van bronnen wordt een sterke interactie
zichtbaar tussen het niveau van de uitvoering en het niveau van de context. Op het
overkoepelende niveau kan getracht worden extra bronnen beschikbaar te maken of
aan te boren, die een stimulans leveren voor samenwerkingsinitiatieven. Ook het
verbeteren van het overzicht over alle beschikbare bronnen kan op het overkoepe-
lende niveau een bijdrage leveren aan de samenwerking. Op het niveau van de
individuele initiatieven gaat het erom dat partijen elkaar vinden. Zij moeten bereid
gevonden worden te investeren in de samenwerking. Daarvoor is het nodig dat zij
kunnen ervaren dat hun bijdrage in goede verhouding staat tot de resultaten die zij
van de samenwerking kunnen verwachten. Wanneer vanuit beide niveaus bronnen
gevonden worden, versterkt dat het gevoel dat er kansen zijn voor samenwerking
(Stone, 2005, Shaw et al., 2005, Fitzgerald et. al, 2002, Ring & Van de Ven,1994).
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8.2.5 Coördinatie van activiteiten

Coördinatie ontstaat in organisatieoverstijgende samenwerking door taakscheiding
en door feedback. Zij zijn belangrijke elementen van de structuur en de cultuur van
de samenwerking (Van de Ven, 1976, Goedee & Entken, 2008).

De kleinschalige samenwerking in het speelveld van de Münchhausenbeweging
draait in de praktijk om afstemming tussen professionals. Hun goede samenwerking
begint bij een helder stelsel van rollen en normen. Zo’n stelsel biedt houvast en het
biedt ook een zekere mate van vrijheid. Deze vrijheid hebben de professionals nodig
om keuzen te kunnen maken in de uitvoering van hun werk (Lipski, 1980). In de
start van de samenwerking zijn de rolverwachtingen leidend voor ieders verwach-
tingen. Gedurende de samenwerking veranderen deze verwachtingen. De weder-
zijdse verwachting wordt dan steeds meer bepaald door de rolinvulling. Zij worden
ingekleurd door competenties van mensen en door hun onderlinge machtsbalans
(Bechky, 2006, Juul, 2008).

De precisie waarmee de rollen van professionals zijn vastgelegd, is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Daarmee is hun handelingsvrijheid aanzienlijk ingeperkt.
Regels worden steeds stringenter. Belangrijke oorzaken van deze steeds verdergaande
regulering zijn een sterkere normstelling vanuit het management, hogere eisen die
gesteld worden door mondige cliënten en vergroting van de invloed van professionele
standaarden binnen de individuele beroepsgroepen (Taylor & Kelly, 2006).

Voor het goed oplossen van complexe samenwerkingsvraagstukken zoals die in
Rotterdam aan de orde zijn, is discretionaire ruimte echter onmisbaar. Dat geldt
zeker waar er maatwerk geleverd moet worden. Volgens Taylor en Kelly vraagt deze
tijd daarom om een verruiming van professionele vrijheid. Het juiste gebruik van
deze vrijheid kan worden bevorderd door een hernieuwde aandacht voor beroeps-
codes die de ethiek van de professional centraal stellen.

Een tweede coördinatiemechanisme is onderlinge afstemming door feedback. Daarbij
gaat het zowel om collegiale feedback als om feedback vanuit de directe resultaten van
het werk. Feedback draagt bij aan de concrete afstemming van werkzaamheden.

De toonzetting van zulke feedback is van belang voor de voortgang van het
kleinschalig samenwerken. Feedback kan een grondtoon hebben van waardering of
kritiek. Waardering is gunstig voor samenwerking. Het bekrachtigt de goede dingen en
versterkt het beste in menselijke systemen. Waardering creëert een zelfversterkende
cyclus. Groepen die zich concentreren op dingen die goed gaan, presteren op een hoger
niveau dan groepen die zich concentreren op dingen die fout gaan (Barrett, 1995).

Daarnaast is ook de toon van realisme een belangrijke component van feedback.
Als partijen elkaar niet confronteren met belangenconflicten of met oordelen over
ontoereikende kwaliteit, ontstaat collusie. Collusie is een positieve spiraal, die
losstaat van de realiteit. Deze kan leiden tot het plotseling en volledig ineenstorten
van een samenwerkingsverband. Daarom moeten samenwerkende partners voor-
komen dat in de retoriek van samenwerking een kunstmatig harmonieus klimaat
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ontstaat, waarbij mensen hun omgevingssignalen selectief filteren en waarin zij
inhoudelijke conflicten uit de weg gaan (Schruijer, 2002).

Naast waardering en conflict benoemt Bechky (2006) humor als een derde
belangrijke vorm van feedback. Hij constateert dat samenwerkende partners ge-
bruikmaken van rolgeoriënteerde grappen, als een niet-confronterende manier om
feedback te geven over de onderlinge samenwerking. Dergelijke grappen dragen bij
om te zorgen dat iedere partner de eigen taak blijft vervullen.

Ook in de literatuur over coördinatie wordt de samenhang tussen uitvoering en
context zichtbaar. Door de samenwerking ontstaat ervaring. Deze ervaring baant het
pad voor toekomstige samenwerking. Het geheel aan opgebouwde werkervaring vormt
zo een context die stimuleert om door te gaan op de ingeslagen weg (Shaw et al., 2005).

8.2.6 Samenvattend overzicht van kleinschalig werken

In deze paragraaf worden drie verschillende argumenten voor kleinschalig werken
opgevoerd. De argumenten zijn dat kleinschalig werken kansen biedt om beter aan
te sluiten bij wensen van klanten, dat kleinschaligheid mogelijkheden biedt om
complexe problemen gedoseerd voor het voetlicht te brengen en dat kleinschaligheid
een goede aanpak biedt om nieuwe werkwijzen te introduceren en uit te testen.

Verder is het proces van samenwerken gemodelleerd als een proces dat bestaat uit
vier activiteiten. Deze vier activiteiten zijn in deze paragraaf volgtijdelijk gepresen-
teerd. Deze presentatie suggereert de logica dat er eerst sprake is van een coalitie, dat
deze zich bezint op doelen, dat zij daarna komt tot contractvorming en overeen-
stemming over inzet van middelen om uiteindelijk te komen tot coördinatie en
uitvoering van het werk. Er is echter sprake van een voortdurende onderlinge
interactie. Het proces is zodanig ambigue dat veranderingen in één element van het
proces directe invloed hebben op ieder van de andere elementen.

Een rode draad in de literatuur over kleinschalig werken is de ondeelbare verweven-
heid van coördinatie op handelingsniveau en op het niveau van de context. De lijn
tussen de coördinatie en de zogenaamde metacoördinatie is diffuus. Dit komt
doordat kleinschalig werken vorm krijgt als een veelheid aan min of meer parallelle
activiteiten die ieder in elkaar grijpen. Daarbij ontwikkelt de context zich. Hij wordt
geconstrueerd door de verhalen en de invloeden van ieder van de initiatieven
(Fitzgerald et al., 2002, vergelijk Giddens, 1990). Deze verbondenheid van beide
niveaus vraagt van mensen die bijdragen aan kleinschalig werken om meerdimen-
sionaal denken (Pedersen et al., 2008). Zij moeten niet alleen kijken naar de
belangen van iedere individuele activiteit, maar ook naar de effecten van die
activiteit op het verdere verloop van het geheel aan initiatieven. Het gaat om een
denken in verschillende handelingsniveaus die elkaar bij voortduring beïnvloeden
(Weick, 1984). Zo ontstaat een proces van voortdurende interactie waarbij uitvoe-
ring en beleidsvorming ondeelbaar verweven raken.
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Figuur 8.2 geeft een weergave van het hier uitgewerkte model voor kleinschalig werken.
De verschillende argumenten en de activiteiten zijn hierin weergegeven. Vanwege het
grote belang dat resultaten hebben als component van feedback bij de uitvoering is het
realiseren van resultaten als een apart aandachtspunt opgevoerd in het model. De kern
van het model toont de verwevenheid van coördinatie en metacoördinatie.

Contextueel niveau:
metacoördinatie 

Handelingsniveau:
coördinatie 

Coalitievorming Doeloriëntatie

Mobiliseren van
bronnen 

Coördinatie van
activiteiten 

Diffusie van
innovatie 

Managen van
complexiteit 

Klantoriëntatie

Resultaten
realiseren

Figuur 8.2 Model voor kleinschalige samenwerking

8.3 De Münchhausenbeweging; de praktijk als weg naar structurele
oplossingen

In de Münchhausenbeweging is kleinschalig werken gekozen als de weg om tot
structurele oplossingen te komen. De kracht ligt erin dat er een groep mensen
ontstaat die zich realiseert dat het mogelijk is het verschil te maken voor individuele
Rotterdammers. Daarmee doorbreekt deze aanpak de verlamming die uitgaat van de
bestaande systemen, structuren of overtuigingen. Hij zet aan tot actie en stimuleert
om op zoek te blijven gaan naar oplossingen voor kansarme Rotterdammers. Soms
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leidt deze aanpak tot aangepaste normen of werkwijzen en dus tot aanpassingen in
formele regels. In de meeste gevallen leiden de initiatieven niet tot dergelijke
aanpassingen.

De werkvorm van de Münchhausenbeweging is verbeeld met de cirkel van succes
(figuur 2.4). Deze cirkel bestaat uit kansen creëren, zaken doen en successen vieren.
Kansen ontstaan door het scheppen van een omgeving waar mensen elkaar om hulp
kunnen vragen en waar succesverhalen aansporen om door te gaan op de ingeslagen
weg. In de casus blijkt dat het zelfs in een laagdrempelige omgeving als de sociëteit
moeilijk is mensen ertoe te brengen met hulpvragen te komen. Het aantal hulp-
vragen blijft in het eerste jaar beperkt tot zestien. Toch leiden deze hulpvragen,
samen met andere initiatieven die buiten de sociëteit zijn gestart, tot een sfeer waarin
zichtbaar wordt dat het mogelijk is om succes te hebben.

In maart 2009 opent een bespreking van bestuurders uit de Münchhausenbewe-
ging met het presenteren van de belangrijkste successen. In een evaluatie van deze
bespreking zegt een van de aanwezigen dat hier het echte Münchhausengevoel weer
naar boven komt. Het vieren van successen wordt opnieuw zichtbaar als de grote
kracht van de aanpak. Deze conclusie is in lijn met de literatuur waar beschreven
wordt dat zichtbare en positieve feedback van belang is voor het stimuleren van de
aanpak.

In het werk van de Münchhausenbeweging wordt zichtbaar dat de confrontatie van
mensen uit verschillende niveaus van de organisatie vruchtbaar is. Het initiatief om
Loes te helpen ontstaat in een contact tussen bestuurder en hulpverlener. De
doorbraak in het denken van de Münchhausenbeweging ontstaat in het contact
tussen de procesgroep en de initiatiefgroep. De sociëteit verbindt mensen van
verschillende niveaus en brengt daarmee een gezamenlijk optrekken tot stand.
Deze waarnemingen bevestigen de conclusie uit de literatuur dat de kracht van
kleinschalig samenwerken ontstaat in de verwevenheid van de verschillende orga-
nisatorische niveaus.

Dit neemt niet weg dat er ook in de casus sprake is van onderscheiden
verantwoordelijkheden en van onderscheiden taken. De bestuurders nemen het
initiatief door het creëren van de initiatiefgroep. Zij richten de sociëteit op en
bemensen het sociëteitsbestuur. Zij nemen het initiatief voor overleg met de
wethouders en zij bespreken de voortgang van de beweging in de zogenaamde
baronnenbijeenkomsten. Van de hartenjagers wordt verwacht dat zij in de
sociëteit komen met initiatieven voor concrete acties. Bij de uitvoering daarvan
worden zij echter van harte gesteund door bestuurders die initiatieven nemen in
de sociëteit of die bijdragen aan het oplossen van initiatieven van anderen. Het
oplossen van de problemen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ba-
ronnen en hartenjagers.
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