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9 Betrokkenheid

De gehele sfeer van de Münchhausenbeweging is doortrokken van een geest van
betrokkenheid. De initiatiefnemers tonen deze betrokkenheid door de manier
waarop ze de problematiek van de doelgroep bespreken. Daarbij wordt zichtbaar
dat zij van betekenis willen zijn voor kansarme Rotterdammers. Zij trekken zich hun
lot persoonlijk aan. In individuele interviews schemert iets door van de achter-
gronden van deze persoonlijke betrokkenheid. Verder wordt in deze interviews
zichtbaar dat het ook om professionele betrokkenheid gaat. Het past bij de missie en
bij de historie van hun organisaties om zich verbonden te voelen met het lot van de
doelgroep.

In het literatuuronderzoek blijkt dat onderzoek naar organisatieoverstijgende
samenwerking gebeurt vanuit verschillende perspectieven. Sommige bijdragen ver-
trekken vanuit het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid. Andere bijdragen
accentueren veel sterker de rol van de maatschappelijke en juridische context, van
economische motieven of van persoonlijke relaties. Ieder van deze invalshoeken
levert drijfveren voor het maken van keuzen in het samenwerkingsproces. In de
beschrijving van de resultaten van het literatuuronderzoek worden deze invalshoe-
ken naast elkaar geplaatst.

Een confrontatie van de casus met de literatuur versterkt de conclusie dat
betrokkenheid het primaire vertrekpunt van de leden van de Münchhausenbeweging
is. Deze betrokkenheid is persoonlijk en professioneel. De betrokkenheid leidt ertoe dat
de leden van deMünchhausenbeweging actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de
situatie zodanig te beïnvloeden, dat de context voor samenwerking verbetert.

9.1 Beweging van hartstocht

“Wat voor soort mens je bent als je dit op deze manier wilt doen? Nou voor mij ben
je een mens die dat doet waarvoor die betaald wordt en op de effectiviteit let van dat
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wat je doet. Wat heb ik eraan om werk te maken als ik hier iemand naar de kloten zie
gaan als er geen goede zorg is. Dus dat is best een koude reden. Aan de andere kant,
mijn maat Kees zegt het altijd zo mooi, wie zal er (…) anders voor die hoertjes
opkomen?” Met deze woorden spreekt Aad van Nes in de documentaire over de
Münchhausenbeweging over zijn drijfveren om mee te doen. Door effectiviteit van
het werk centraal te stellen, laat hij zich van zijn nuchtere kant zien. Maar hij laat
evenzeer zien hoe zeer het werk van deze beweging hem aan het hart gaat.

Tijdens een bijeenkomst van bestuurders die lid zijn van de Münchhausenbewe-
ging in maart 2009 vertelt Van Nes over de rol van de Münchhausenbeweging:
“Waarom zijn wij bij elkaar? Wij ontmoeten elkaar als een beweging van hartstocht.
Het is heel simpel, als we ons in elkaar interesseren, word je als organisatie
effectiever. Dat is mooi en dat streelt jouw ego.” In dat citaat wordt, net als in het
openingscitaat, zichtbaar dat Aad van Nes hartstocht verbindt aan de beweging.
Verder wordt opnieuw zichtbaar dat effectiviteit voor hem in relatie tot zijn werk een
betekenisvol begrip is. Het gaat erom dat er iets tot stand gebracht wordt voor de
leden van de doelgroep.

Ook Martien Kromwijk verbindt het woord hartstocht aan de Münchhausenbe-
weging. Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging typeert hij de
Münchhausenbeweging als “een keten uit hartstocht, een open keten waarin
instituties en mensen zich met elkaar verbinden”.

De hartstocht van de betrokkenen is gemakkelijk te ervaren in de sfeer en toonzet-
ting van bijeenkomsten van de beweging. Het is echter niet zo eenvoudig om deze
persoonlijke betrokkenheid met citaten aan te tonen. Zoals ook de hierboven
aangehaalde uitspraken worden veel uitspraken gedaan in relatieve openbaarheid.
We mogen ervan uitgaan dat de bestuurders ervaren genoeg zijn om in het openbaar
woorden te kiezen die aanspreken en aansporen tot actie, ook wanneer zij op een
persoonlijk niveau niet volledig verbonden zijn met deze woorden.

Persoonlijk ervaar ik geen enkele twijfel over de authenticiteit van de betrokken-
heid van deze bestuurders. De betrokkenheid bij de doelgroep beleef ik als echt.
Voor mij is deze gemeenschappelijke en voelbare betrokkenheid een belangrijke
reden waarom de Münchhausenbeweging mij blijft aanspreken. In een interview met
één van de initiatiefnemers spreekt deze zich hierover spontaan uit: “Mensen voelen
dat de beweging authentiek is, en dat werkt!”

Ik word gesterkt in deze overtuiging door reacties van mensen aan wie ik de
documentaire over de Münchhausenbeweging laat zien. Deze film bevat een serie
uitspraken van de initiatiefnemers. Wanneer ik deze film tijdens lezingen over de
Münchhausenbeweging toon, is waardering over de getoonde betrokkenheid veel-
vuldig één van de eerste reacties van de toehoorders.

Om iets meer te laten zien van de aard van de persoonlijke betrokkenheid van de
initiatiefnemers grijp ik terug op citaten uit persoonlijke gesprekken met de
bestuurders. Met respect voor de vertrouwelijkheid waarin die gesprekken gevoerd
zijn verbind ik aan die citaten geen namen.
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Een belangrijke eerste bron wordt daarbij gevormd door de verslagen van interviews
die Marjolein Vervaet in het eerste kwartaal van 2005 houdt met de initiatiefnemers.
In haar verslagen drukt zij 27 uitspraken gecursiveerd af. Op enkele plekken gebruikt
zij ook onderstrepingen. Het zijn uitspraken waar betrokkenheid, noodzaak en
wilskracht in doorklinken. De navolgende reeks voorbeelden van dergelijke uit-
spraken zijn genomen uit gesprekken met verschillende initiatiefnemers. “Nu is een
bepaalde groep mensen in Rotterdam structureel afhankelijk van de nachtopvang,
terwijl dit toch bedoeld is als noodopvang!” “Want wie grijpt er anders in?” “We
accepteren de huidige status niet; we gaan ervoor om dit beter te maken.” “Er komen
vaak vierkante oplossingen voor ronde problemen.” “De cliënt is het uitgangspunt!”
“Het zorgen dat iemand onderdeel wordt van de samenleving is het doel van elke
organisatie.” Ieder van deze zinnen laat in zijn context zien dat het er voor de
betrokkenen werkelijk toe doet dat er een verandering ontstaat.

Een tweede bron citaten vormt mijn eigen reeks interviews met initiatiefnemers in
de eerste maanden van 2006. In deze gesprekken noemen twee van de initiatief-
nemers hun sociaal christelijke levensovertuiging als bron van hun betrokkenheid.
Zij verbinden hieraan dat het van belang is om van betekenis te zijn voor hun
naasten. Een andere initiatiefnemer verwijst naar het feit dat hij, samen met één van
de anderen, is opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Zij groeiden op in één van de wijken
waar de hulp nu zo hard nodig is. Nu moet hij aanzien hoe deze wijk verloedert. Uit
zijn woorden blijkt hoezeer dat hem aan het hart gaat. Weer een andere initiatief-
nemer verwijst naar de traditie van zijn organisatie, die sterk verbonden is met
sociale betrokkenheid. Hij herkent deze betrokkenheid ook in de persoon van zijn
voorganger. Hij ziet zijn benoeming op zijn huidige post als een blijk van vertrouwen
in zijn vermogen om deze organisatie verder te brengen. Daarbij ziet hij de
voortzetting van de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie als een
schatplicht aan zijn voorganger en aan de organisatie als geheel.

De betrokkenheid van de initiatiefnemers laat zich niet slechts beoordelen als een
persoonlijke betrokkenheid. Het gaat ook om professionele betrokkenheid. De
doelen van de Münchhausenbeweging en de doelen van de betrokken organisaties
liggen dicht bij elkaar. Dit blijkt uit de wijze waarop de initiatiefnemers hun
organisaties typeren. Zo vertelt Aad van Nes over de Roteb hoe deze organisatie
zich expliciet ten doel stelt mensen die slecht toegang hebben tot de arbeidsmarkt, te
helpen deze afstand te overbruggen. Sjef Czyzewski typeert BoumanGGZ als een
organisatie met een focus die gericht is op mensen met een verslavingsproblematiek
die tussen de wal en het schip dreigen te raken: daklozen, justitieklanten en
psychiatrische patiënten. Martien Kromwijk illustreert de verbinding van Woonbron
met het laagste segment van de woningmarkt aan de hand van een reeks initiatieven,
waaronder foyers, een woonvoorziening die gericht is op huisvesting en begeleiding
van jongeren in de opbouw van hun bestaan. Piet Boekhoud en Henry van Vlodrop
typeren hun ROC’s onafhankelijk van elkaar als instellingen die te maken hebben
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met aanzienlijke populaties jongeren die in de knel zitten of dreigen te raken. Voor
hen voelen zij zich verantwoordelijk. Dominic Schrijer beschrijft de deelgemeente
Charlois, waar hij ten tijde van de start van de Münchhausenbeweging wethouder
van is, als een wijk waarin er grote groepen mensen zijn die een achterstand hebben
in hun zelfredzaamheid. Zij lopen achter op het gebied van taal, inburgering,
huisvesting en werk. Deze deelgemeente is initiator van de brede discussie van
2003 over kansarmoede, waarin wegen gezocht zijn om voorzieningen voor
kwetsbare mensen eerlijker over de stad te verdelen. Met dit alles wordt zichtbaar
dat deze betrokkenheid bij het lot van de doelgroep nauw verbonden is met de
historie en de missie van de organisaties waar de initiatiefnemers de bestuurders van
zijn.

Een bevestiging van deze beoordeling ontstaat wanneer de heer Aboutaleb als vers
aangetreden burgemeester van Rotterdam kennis maakt met de Münchhausenbewe-
ging op 5 maart 2009. De aanwezige bestuurders vertellen iets over de beweging en
over de initiatieven die er uit voortgekomen zijn. Aan het einde van deze presentatie
geeft de heer Aboutaleb een korte reflectie over zijn indrukken van de beweging.
Daarbij opent hij door aan te geven hoezeer hij bij deze groep mensen de drijfveer
van het werken vanuit betrokkenheid herkent. Hij benoemt deze betrokkenheid als
persoonlijke en professionele betrokkenheid bij maatschappelijke vragen.

Samenvattend ontstaat een beeld van samenwerking uit betrokkenheid. Daarbij gaat
het om een persoonlijke en professionele betrokkenheid. De leden van de Münch-
hausenbeweging weten en voelen zich vanuit persoonlijke drijfveren en als verte-
genwoordiger van hun organisatie verantwoordelijk om bij te dragen aan de
oplossing van de problematiek.

9.2 Het betrokkenheidperspectief als perspectief op samenwerking
in de literatuur

In de literatuur wordt samenwerking beschreven vanuit een groot aantal verschil-
lende theorieën. Overzichten van deze theorieën worden onder meer gegeven door
Williams (2001), Selsky en Parker (2005), Reed (2001) en Kaats en Opheij (2008).
Hierbij ontstaat zicht op vier invalshoeken voor de besturing van organisatieover-
stijgende samenwerking. Het betreft het contextuele perspectief, het economische
perspectief, het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid en het perspectief van
persoonlijke betrokkenheid. Ieder van deze perspectieven levert zicht op drijfveren
voor samenwerking.
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9.2.1 Samenwerking vanuit contextueel perspectief

In de maatschappelijke dienstverlening is er sprake van een lange traditie van
organisatieoverstijgende samenwerking. Deze samenwerking is nodig omdat het
aanbod sterk versnipperd is. In de afgelopen decennia is deze versnippering eerder
vermeerderd dan verminderd. Dit komt door steeds verdergaande privatisering en
specialisatie. Hierdoor ontstaat een steeds groter aantal partijen dat specifieke
invullingen geeft aan specifieke vragen naar hulp. Samenwerking tussen deze
partijen wordt gezien als het antwoord op de behoefte aan een geïntegreerd aanbod
van diensten. Zo ontstaat coördinatie van diensten en wordt overlap vermeden. Deze
integratie van diensten is vooral voor kwetsbare groepen van groot belang, omdat
mensen uit deze groepen zelf slecht regie kunnen voeren over het geheel aan
diensten dat zij nodig hebben. Daarom is er bij deze groepen sprake van een
krachtige logica voor samenwerking (Provan et al., 2005, Selsky & Parker, 2005, Van de
Ven, 1976).

Een verdere maatschappelijke ontwikkeling is het feit dat grenzen tussen sectoren
vervagen. Daarbij is er sprake van een verlies van gezag van de overheid. Dit leidt
ertoe dat maatschappelijke problemen zich in toenemende mate manifesteren als
problemen die de reikwijdte van één dienstverlener overschrijden. Zij kunnen noch
worden overzien, noch worden opgelost vanuit het perspectief van één overheids-
dienst of één organisatie. Deze problemen kunnen alleen opgelost worden in actieve
samenwerking tussen overheid en maatschappelijke partners (Astley & Frombrun,
1983, Selsky & Parker, 2005).

Vanuit het contextueel perspectief zijn er twee theoretische stromen die relevant zijn
voor organisatieoverstijgende samenwerking. Deze stromingen zijn de population
ecology theorie en de institutionele theorie. Population ecology theorie benadert
samenwerking als een reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. In deze theorie is
de maatschappelijke dynamiek de dominante factor die aanzet tot het aangaan van
samenwerkingsrelaties. In deze theorie staat de vraag centraal hoe organisaties
gezamenlijke leerprocessen kunnen doorlopen om daarmee in te spelen op samen-
werkingsvraagstukken. Deze samenwerkingsvraagstukken worden daarbij beschre-
ven als een onvermijdelijk effect van de situatie die zich aandient.

De institutionele theorie benadert gedrag van organisaties vanuit een juridische
context. Deze theorie gaat uit van de opgave van organisaties om hun maatschap-
pelijke verplichtingen na te komen en om de legitimiteit van hun handelen
inzichtelijk te maken. Sturing op goede rolvervulling en op de realisatie van vooraf
afgesproken prestaties vormen een belangrijk element van studie in dit perspectief.
Samenwerking wordt vanuit deze theorie beschreven als een reactie op prikkels die
vanuit overheid, financiers en toezichthouders worden gegeven. Beide theorieën
maken zichtbaar dat maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen prikkels
geven tot samenwerking. Daarbij geldt evenzeer dat er vanuit deze invalshoeken
ook prikkels ontstaan die samenwerking belemmeren. Het ontstaan van goede
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samenwerking is daarom bepaald niet vanzelfsprekend (Williams, 2001, Selsky &
Parker, 2005).

9.2.2 Samenwerking vanuit economisch perspectief

Vanuit een economisch perspectief is het optimaliseren van bedrijfsresultaten een
belangrijk sturingsdoel. Het gaat om efficiënt en effectief werken. Samenwerking
ontstaat als partners kansen zien om beter in te spelen op klantvragen, door gebruik
te kunnen maken van elkaars mogelijkheden. Ook kostenreductie en risicospreiding
zijn belangrijke economische redenen voor samenwerking. Al deze voordelen
kunnen uiteindelijk leiden tot het creëren van concurrentievoordeel. Dit is vanuit
economisch perspectief een centrale drijfveer voor samenwerking (Camps, 2004,
Williams, 2001).

Twee economische theorieën zijn belangrijk voor het beschrijven van organisatie-
overstijgende samenwerking. De eerste is de resource dependance theorie. Deze
theorie gaat over de vraag hoe organisaties hun overlevingskansen verhogen door
het verbeteren van hun toegang tot bronnen. Daarbij gaat het om tastbare materiële
bronnen, zoals geld, goederen en vaste activa en om niet-tastbare bronnen zoals
ervaring, expertise, autoriteit en connecties. In de samenwerking kunnen partijen
elkaar toegang tot elkaars bronnen geven of kunnen zij samen nieuwe bronnen
scheppen (Williams, 2001, Selsky & Parker, 2005, Lambe et al., 2002, Benson, 1975).

Een tweede economische theorie over samenwerking is de transaction cost
theorie. Deze theorie levert instrumenten om de kostenvoordelen van samenwerking
te beoordelen. In deze theorie gaat het om de vraag welke voordelen ontstaan uit de
samenwerking en welke kosten van coördinatie ontstaan. Verder besteedt de theorie
aandacht aan de evenredigheid van inspanningen en opbrengsten uit de samen-
werking (Williams, 2001, Selsky & Parker, 2005, Ring & Van de Ven, 1994).

In de economische realiteit kunnen er tussen partijen verschillende soorten relaties
ontstaan. Er kan vrijwillige samenwerking ontstaan. Ook kan samenwerking ont-
staan onder druk van een machtige partij. Daarnaast kunnen partijen kiezen voor
competitieve strategieën, waarbij ze elkaars markten veroveren of elkaars toegang tot
bronnen verstoren. In de praktijk kunnen dergelijke relaties gelijktijdig of sequen-
tieel ontstaan. Dit betekent dat samenwerking en concurrentie dicht naast elkaar
staan en dat vertrouwensopbouw tussen partners van doorslaggevend belang is voor
het ontstaan van samenwerking (Benson, 1975). Omdat vertrouwen vanuit dit
perspectief zo belangrijk is, accentueren economische theorieën dat partners hun
samenwerking niet alleen evalueren vanuit een financieel perspectief, maar ook
vanuit een sociale invalshoek. Het gaat om rendement en het gaat steeds opnieuw
om het inschatten van elkaars betrouwbaarheid (Ring & Van de Ven, 1994).
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9.2.3 Samenwerking vanuit inhoudelijke betrokkenheid

De literatuur over samenwerking uit betrokkenheid gaat over de manier waarop
samenwerkende partners bezig zijn met het gezamenlijk verkennen en beïnvloeden
van het probleemdomein. Een theorie die samenwerking vanuit het perspectief van
betrokkenheid belicht is de organization ecology theorie. Deze theorie is verwant aan
de hierboven belichte population ecology theorie. Ook deze theorie stelt centraal dat
er een omgevingsdynamiek is die bepalend is voor de aard van de zich ontwikke-
lende samenwerkingsrelaties. De organization ecology theorie beschrijft het pro-
bleemdomein echter niet als een onbeïnvloedbaar en relatief stabiel decor. Vanuit
deze theorie worden betrokkenen aangespoord om het probleemdomein te be-
schouwen als een dynamische constructie die door betrokkenen gezamenlijk tot
stand gebracht wordt. Aan deze theorie is het begrip ‘onderhandelde omgeving’
verbonden (Astley & Fombrun, 1983). Vanuit deze invalshoek wordt multipartijen-
samenwerking beschreven als ‘het fenomeen dat zich een werksysteem ontwikkelt
van mensen die, vanwege hun lidmaatschap van verschillende groepen, instituties of
sociale categorieën, ertoe komen om gezamenlijk te werken in een grotendeels zelf
geconstrueerd taak- of probleemdomein’ (Vansina et al., 1998, p. 4). Bij de vorm-
geving van dit domein gaat het allereerst over het actief beïnvloeden van structuren
en wetmatigheden die relevant zijn voor de samenwerking. Verder gaat het over het
actief beïnvloeden van de beschikbaarheid van bronnen en het elimineren van
risico’s. Ten slotte gaat het ook om het actief mobiliseren van spelers die voor de
samenwerking relevant zijn. De omgeving is zo te typeren als een arena van
spelregels, bronnen en spelers (Astley & Fombrun, 1983).

Verder hecht deze theorie belang aan actie. Het gaat erom dat er binnen deze
arena ook initiatieven tot uitvoering komen. Door de uitvoering van deze activiteiten
verandert de arena. Dat betekent dat het nemen van initiatieven onlosmakelijk
verweven is met de maatregelen die de samenwerkingspartners nemen om de
omgeving te beïnvloeden (Astley & Fombrun, 1983, Astley, 1984).

Samenwerking uit inhoudelijke betrokkenheid vraagt van partners het vermogen om
vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar een problematiek. Daarbij moet een
oplossingsrichting gevonden worden die ieders belangen overstijgt. De partners
moeten zichzelf primair gaan zien als betrokkene bij een thematiek en niet als
vertegenwoordigers van hun organisatie. Verder moeten partners in staat zijn
mensen en bronnen te verbinden aan het gezamenlijke doel. Hiervoor moeten zij
actief netwerken en in sommige gevallen ook de media beïnvloeden (Selskey &
Parker, 2005). Het proces van samenwerking uit inhoudelijke betrokkenheid wordt
door Huxham en Vangen (2000) getypeerd als een proces waarin het gaat om
inspireren, koesteren, ondersteunen en communiceren. Daarvoor zijn leiders nodig
die kunnen omgaan met gedeelde verantwoordelijkheid en met fragmentatie van
macht.
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9.2.4 Samenwerking vanuit onderlinge betrokkenheid

Een vierde invalshoek van organisatieoverstijgende samenwerking gaat over het
ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties. Een theorie die samenwerking
beschrijft vanuit dit perspectief is de social control theorie. Deze theorie beschrijft
dat samenwerking tot stand komt als er een gemeenschap ontstaat die werkt vanuit
gemeenschappelijke normen en waarden. Daarvoor zijn vertrouwensopbouw en het
vormen van gezamenlijke hogere doelen belangrijk. Deze combinatie van factoren
leidt tot het ontstaan van een gemeenschappelijke identiteit, die de basis onder de
samenwerking vormt.

Voor het onderhouden van deze identiteit is het allereerst belangrijk dat er zich een
werksysteem ontwikkelt waarbinnen sociale normen worden gehandhaafd. Proces-
sen van beeldvorming en stereotypering spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het
ontstaan van gemeenschappelijke grondregels speelt een rol. Leden van de groep
zullen geneigd zijn zich, uit angst voor uitstoting, te conformeren aan dergelijke
grondregels. Daarbij geldt dat een gesloten groep beter in staat is dergelijk groeps-
gedrag op te leggen dan een open groep. Geslotenheid vormt daarom een belangrijk
element van sociale beheersing (Astley & Frombrun, 1983, Williams, 2001, Selsky &
Parker, 2005, Vansina et al., 1998).

Voor het onderhouden van groepsnormen is het belangrijk dat competitieve
conflicten goed gemanaged worden. Er worden twee vormen van competitie onder-
scheiden. Zij worden getypeerd als reële competitie en als symbolische competitie
(Williams, 2001). Bij reële competitie is er sprake van strijdige belangen, doordat
partijen doelen nastreven die elkaar uitsluiten. De fenomenen van reële competitie
worden beschreven door de realistic conflict theorie. Samenwerking tussen rivalise-
rende groepen kan volgens deze theorie tot stand gebracht worden door het
formuleren van een gezamenlijk hoger gelegen doel of door het creëren van compro-
missen (Schruijer & Vansina, 2004, Williams, 2001).

Bij symbolische competitie zijn er strijdige waarden. Daarbij raken groepen in
conflict, doordat zij een onderscheiden identiteit hebben. De fenomenen van
symbolische competitie worden beschreven door de social identity theorie. Groepen
waartussen symbolische competitie bestaat, kunnen verenigd worden door het
creëren van een nieuwe gezamenlijke identiteit of door het bevorderen van verdraag-
zaamheid van groepsleden ten opzichte van diversiteit (Schruijer & Vansina, 2004,
Williams, 2001).

Naast een gemeenschappelijke identiteit is het bij samenwerking belangrijk dat
mensen in staat gesteld worden een eigen identiteit te ontwikkelen of te onder-
houden. Deze behoefte komt voort uit de behoefte van mensen aan sociale
diversiteit. Sociale diversiteit helpt mensen om eigenwaarde te realiseren, door het
opbouwen van sociaal onderscheid en status. Om deze eigenwaarde tastbaar te
maken construeren mensen een zelfbeeld. Dit beeld komt tot stand in interactie met
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anderen, door middel van de processen van sociale validatie, sociale attributie en
sociale vergelijking. Sociale validatie is het ijken van het zelfbeeld aan het beeld dat
anderen van ons construeren. Sociale attributie is het gezamenlijk toeschrijven van
eigenschappen aan het zelf. Sociale vergelijking is het belichten van aspecten van het
zelfbeeld, door dit af te zetten tegen beelden van anderen. Vanuit hun behoefte aan
een eigen identiteit zullen samenwerkende partners onderlinge verschillen moeten
omarmen, zodat zij ieder kunnen ervaren dat zij een eigen bijdrage leveren aan de
samenwerking (Rijsman, 1997).

9.2.5 Samenvattend overzicht van perspectieven op samenwerking

In dit hoofdstuk worden vier perspectieven op samenwerking zichtbaar gemaakt.
Daarbij benadert het contextuele perspectief samenwerking vanuit de vraag hoe de
omgevingsdynamiek invloed heeft op samenwerking. Het economische perspectief
gaat over de manier waarop bedrijfseconomische overwegingen van invloed zijn op
keuzen van partners. Het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid gaat over de
manier waarop mensen tot voorbij hun eigen verantwoordelijkheden kunnen reiken
om een problematiek op te lossen. Het perspectief van onderlinge betrokkenheid
toont, ten slotte, hoe samenwerkingsrelaties verlopen op grond van sociale motieven.
Ieder van deze perspectieven is verbonden met verschillende theorieën over samen-
werking. Tabel 9.1 geeft een overzicht van de vier perspectieven, hun oriëntaties, hun
belangrijkste thema’s en de bijbehorende theorieën.
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Perspectief Oriëntatie Thematiek Theorie

Contextueel Verwachtingen

vanuit de omge-

ving

Reageren op maatschappelijke ont-

wikkelingen

Population eco-

logy theorie

Reageren op veranderingen in wetge-

ving en maatschappelijke normen

Institutionele

theorie

Economisch Resultaten van

de eigen organi-

satie

Sturing op de beheersing van bronnen Resource depen-

dance theorie

Minimalisatie van coördinatiekosten

en realiseren van evenredigheid van

inspanningen en opbrengsten

Transaction cost

economics

theorie

Inhoudelijke

betrokkenheid

Oplossen van

problematiek in

een zelf gecon-

strueerd pro-

bleemdomein

Actief vormen van het probleemdo-

mein door het beïnvloeden van spel-

regels, bronnen en spelers

Organisation

ecology theorie

Onderlinge be-

trokkenheid

Onderlinge ver-

houdingen en

werkrelaties

Ontwikkelen van een netwerk van

partners met gemeenschappelijke

normen en waarden

Social control

theorie

Oplossen van strijdige doelen door

compromissen of door het vinden van

hogere doelen

Realistic conflict

theorie

Oplossen van strijdige waarden door

het creëren van een gezamenlijke

identiteit en het bevorderen van ver-

draagzaamheid

Bevorderen van eigenwaarde door het

creëren van sociale diversiteit

Social identity

theorie

Tabel 9.1 Vier perspectieven op samenwerking, hun oriëntatie, hun belangrijkste thema’s en de bijbe-
horende theorieën

9.3 De Münchhausenbeweging: samenwerking uit
inhoudelijke betrokkenheid

Uit de verschillende theorieën wordt zichtbaar dat organisatieoverstijgende samen-
werking niet vanzelfsprekend is. Vanuit verschillende invalshoeken ontstaat er een
diversiteit aan impulsen die samenwerking stimuleren, maar ook kunnen afremmen.
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In de casus komt het thema van betrokkenheid sterk naar boven. In gesprek met de
partners wordt zichtbaar dat zij zowel persoonlijk als professioneel betrokken zijn bij
het lot van de doelgroep.

De theorie over samenwerking uit inhoudelijke betrokkenheid laat zien dat een
belangrijk kenmerk van deze invalshoek is, dat partijen samenwerken vanuit een zelf
geconstrueerd probleemdomein. Daarbij gaat het om het beïnvloeden van spelregels,
bronnen en spelers. Verder benoemt de theorie dat actie van belang is voor het
welslagen van dergelijke samenwerking.

In de casus wordt zichtbaar dat deze ingrediënten aanwezig zijn. Er wordt
uitvoerig gesproken over de aard van de probleemsituatie en de aanknopingspunten
om hier iets aan te doen. Alles is erop gericht de totale situatie te verbeteren. Het
gaat, in de woorden van de initiatiefnemers, om structurele oplossingen. Daarbij lukt
het in beperkte mate om nieuwe bronnen aan te boren. Het lukt waar partners
elkaars hulp inschakelen bij het oplossen van problemen. Zo krijgen zij toegang tot
een deel van elkaars bronnen. Het lukt niet om in de contacten met politiek en
stadsbestuur te komen tot een beïnvloeding van bronnen. De zoektocht naar
vergroting van het aantal spelers is duidelijk zichtbaar in de casus. Er wordt actief
gezocht naar het binden van mensen en van partijen die willen meedoen in dit
initiatief. Actie is misschien wel het meest prominent zichtbaar. De voortdurende
reeks initiatieven laat zien wat de intenties van de beweging zijn. Successen die
hiermee geboekt worden geven hoop dat het inderdaad mogelijk is langs de
ingeslagen weg tot resultaten te komen.

De theorie over betrokkenheid op elkaar laat zien dat het voor samenwerking nodig
is om een hechte groep te vormen van mensen die gemeenschappelijke doelen en
waarden ontwikkelen. Deze hechtheid wordt gezocht. In een informele sfeer wordt
getracht vriendschapsbanden aan te knopen. Daarbij gaat het niet om ‘vriendjespo-
litiek’. De partners benadrukken dat hen er veel aan gelegen is dat andere partijen
aanhaken. In de loop der jaren is dit ook gebeurd. Daarbij moet echter vastgesteld
worden dat nog vele Rotterdamse organisaties niet zijn aangesloten. Het aanknopen
van nieuwe partnerrelaties blijft dan ook een belangrijk streven van de beweging.

Wanneer de casus wordt afgezet tegen het contextuele perspectief, valt op dat er
sprake is van een sterke oriëntatie op de context. De leden van de Münchhausen-
beweging oriënteren zich actief op de omgeving en beschrijven de situatie als
onwenselijk. Zij erkennen hoe de context ondermijnend is voor goede samen-
werking. Dit geldt vooral waar het gaat om nadelige effecten van de context zoals
bureaucratisering en de gerichtheid op het eigen belang van organisaties. Het is de
leden van de Münchhausenbeweging er nadrukkelijk om te doen deze effecten om te
buigen. Het gaat niet om leven binnen de context, maar om het beïnvloeden van de
context zodat een betere dienstverlening tot stand kan komen. Deze houding is
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typerend voor het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid, niet voor het
contextuele perspectief.

In de casus is er sprake van een erkenning van het economisch perspectief op
samenwerking. Meerdere malen wordt het economische belang van de individuele
organisaties aangehaald. De initiatiefnemers verwoorden dit onder meer door te
zeggen: “We moeten rekening houden met de afrekeningen rondom geld: ieder heeft
eigen verantwoordingsverplichtingen.” “Er is sprake van een dubbele verantwoorde-
lijkheid. We hebben de verantwoordelijkheid voor de eigen instelling en we hebben
een gemeenschappelijk ideaal.” “Iedere organisatie moet de gezamenlijke opgave
combineren met het op orde houden van de eigen jaarbrief.”

Daarbij wordt duidelijk dat het zaak is dat de betrokken organisaties financieel
gezond blijven. Binnen de Münchhausenbeweging wordt dit als randvoorwaardelijk
besproken. Economische belangen moeten worden gerespecteerd. Maar het doel van
de samenwerking is dat de partners opkomen voor de belangen van de mensen met
een hulpvraag. Het economische perspectief is dan ook niet bepalend voor de
samenwerkingsintentie.
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