
10 Vertrouwen

De leden van de Münchhausenbeweging nemen het initiatief om te komen tot een
foyer in het gebouw De Nachtegaal. In de loop van deze samenwerking dreigt er een
vertrouwensbreuk te ontstaan. Deze wordt tijdig onderkend en opgelost. Hij maakt
echter voor alle betrokkenen zichtbaar dat vertrouwen een cruciale basis is voor de
samenwerking.

Het begrip vertrouwen wordt in de literatuur bestudeerd vanuit een individueel
perspectief, een relationeel perspectief en een systeemperspectief. Wanneer vanuit
deze perspectieven gekeken wordt naar de casus van de Münchhausenbeweging,
wordt zichtbaar dat leden van de Münchhausenbeweging onvoldoende vertrouwen
hebben in bestaande systemen van maatschappelijke dienstverlening. Zij stellen daar
een nieuw systeem tegenover. Dit systeem wordt in dit hoofdstuk geduid als een
betekenisgevend systeem. Het systeem bestaat uit het creëren van een gemeenschap
die kiest voor een gezamenlijke oplossingsrichting. Deze wordt gekarakteriseerd
door gedeelde doelen, normen en waarden.

De aard van dit systeem wordt zichtbaar gemaakt in het Münchhausenmanifest,
in de code of conduct en in succesverhalen. Bij het opbouwen van vertrouwen in
dit systeem blijkt goodwillvertrouwen tussen partners van doorslaggevend belang
te zijn.

Verder wordt in dit hoofdstuk opnieuw zichtbaar dat de informele en op-
bouwende sfeer van omgang in de Münchhausenbeweging van groot belang is
voor het opbouwen van de benodigde vertrouwensrelaties.

10.1 Het verhaal van foyer de Nachtegaal

In 2005 nemen Woonbron, het Albeda College, de gemeente Rotterdam, MKB
Rotterdam en de Stichting Flexus het initiatief om een woonfoyer tot stand te
brengen. De foyer is bestemd voor kwetsbare doelgroepen van jong volwassenen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die in een
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leerwerktraject zijn geplaatst en voor wie huisvestingsproblemen een belemme-
rende factor vormen. Aan hen wordt tijdelijke huisvesting geboden. Daarbij
wordt geprobeerd om te zorgen dat zij na afloop van het traject zowel een plaats
op de arbeidsmarkt als op de woningmarkt hebben verworven. Naast een
woonvoorziening is de foyer ook een leerwerkplek. Zo zal een aantal deelnemers
meewerken aan de verbouwing van het complex. Anderen krijgen de gelegenheid
ervaring op te doen met onder meer catering, facilitaire dienstverlening, beveili-
ging en kinderdagopvang. Het initiatief is als voorbeeldproject beschreven in het
Münchhausenmanifest.

Om deze foyer te realiseren is Woonbron van plan het verzorgingstehuis De
Nachtegaal in Charlois aan te kopen. Zodra dit plan echter bekend wordt in de
buurt, ontstaat er onrust. Deze onrust mondt uit in fel protest, onder leiding van een
inderhaast opgericht actiecomité. De buurtbewoners vinden dat hun buurt al meer
dan genoeg onder druk staat door de aanwezigheid van rondhangende jongeren en
van veel scholen.1,2

In reactie op deze onrust besluiten de initiatiefnemers in het voorjaar van 2005
om een informatieavond voor de buurt te organiseren. In de voorbereiding daar
naartoe blijkt echter dat niet iedereen bereid is om op deze avond acte de presence te
geven. Sommige van de initiatiefnemers willen vermijden dat zij publiekelijk hun
medeverantwoordelijkheid moeten tonen. Het probleem wordt opgelost. Iedereen
doet uiteindelijk mee met het organiseren van de informatiebijeenkomst. Maar het
incident blijft de gemoederen bezighouden. Tijdens een vergadering van de proces-
groep van de Münchhausenbeweging op 18 mei 2005 is dit incident uiterst actueel.
Er wordt zoveel tijd besteed aan de bespreking hiervan en aan het telefonisch
natrekken van de feiten, dat de verdere voortgang van de bespreking hierdoor sterk
verstoord wordt.

Bij de procesgroep voedt dit incident de ongerustheid over de gang van zaken bij
het Münchhauseninitiatief. De discussies die hierover ontstaan zijn aanleiding tot
een advies van de procesgroep aan de initiatiefnemers van de Münchhausenbewe-
ging om een pas op de plaats te maken. Zij vragen zich af of de beweging al ver
genoeg is om naar buiten te treden. Zij vinden dat er nog veel binnen de eigen
organisaties moet worden gecommuniceerd en ook dat er nog veel zal moeten
worden geïnvesteerd in het college van de stad. Zij stellen voor een evaluatiemoment
te organiseren en het voorgenomen symposium uit te stellen.

Deze evaluatiebespreking vindt uiteindelijk plaats op 22 augustus 2005. Het wordt
een bijeenkomst waarbij zowel de leden van de initiatiefgroep als de leden van de
procesgroep aanwezig zijn. De bespreking vindt plaats onder leiding van Gerard
Smulders – gemeente Rotterdam – en in aanwezigheid van de professoren Roel in
’t Veld en Kees Ahaus. Als doel van de bijeenkomst wordt genoemd dat het gaat om de
ambities en verwachtingen van initiatiefgroep en procesgroep bij elkaar te brengen en

1 AD/Rotterdams Dagblad, 18 maart 2006, Jongerenfoyer van de baan – Succes voor buurt en politici Charlois.

2 AD/Rotterdams Dagblad, 19 mei 2006, Dwing beslissing af over verzorgingshuis.
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om de stand van zaken te bespreken en vervolgstappen te bepalen. De initiatiefgroep
herbevestigt haar enthousiasme. De procesgroep brengt haar twijfels in. Vertegen-
woordigers van deze groep vertellen dat zij zich steeds verder gingen afvragen wat zij
eigenlijk aan het doen zijn. Het doel van de ketenaanpak en het verwachte eindresultaat
bleken nog onvoldoende duidelijk. Ook de onrust over de gang van zaken rondom de
foyer De Nachtegaal komt aan de orde. Tijdens de bespreking wordt een reeks
leerpunten genoteerd. Deze zijn weergegeven in tabel 10.1.

De initiatiefgroep neemt als opdracht mee naar huis om te zorgen voor draagvlak in
eigen kring, na te denken over het vervolgproces en verbinding te zoeken met de
politiek en met andere betrokkenen. De procesgroep krijgt als opgave om te zorgen
voor de ontwikkeling van een ‘code of conduct’ die uitdrukking geeft aan ‘wat ons
bindt’. Verder krijgt zij de opdracht om aan de hand van individuele casussen te
bekijken welke processen er zijn, wie elkaar hierin ontmoeten en wat de keten voor
deze mensen kan betekenen. Zij krijgt daarnaast nog de vraag om te inventariseren
wat binnen organisaties nodig is om de doelen van de beweging te bereiken en ook
om een voorstel te maken ter voorbereiding van de conferentie in het najaar.

Roel in ’t Veld schrijft kort na deze bijeenkomst een nabeschouwing. Hierin
benoemt hij drie zorgpunten die de kans van slagen beperken:
– de aansluiting tussen de initiatiefgroep en de procesgroep is niet goed geregeld;
– de afgesproken acties zijn goed maar voor wie zijn ze van levensbelang?
– het tempo is cruciaal maar wie let daar op?

Verder geeft hij adviezen over de wijze waarop cases georganiseerd worden binnen de
keten. Hij vraagt aandacht voor afspraken over publiciteit, voor de wijze van realiseren
van contacten met de politiek en voor het leggen van contacten met nieuwe toetreders.

Een klein jaar later spreek ik Kees Ahaus over deze bijeenkomst. Hij vertelt dat hij
in deze bijeenkomst vooral naar voren heeft gebracht dat van belang is dat de
Münchhausenbeweging zorgt voor een goede inbedding in de eigen organisaties.
Wat hem betreft moet dit aspect prioriteit krijgen.
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1. Je moet pas praten over quick wins als je ze gemaakt hebt, niet vooraf.

2. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over communicatie zoals: Wie is waarvoor

verantwoordelijk? Hoe gaan we om met persvragen?

3. Metadoelen zijn buitengewoon ambitieus, deze moeten worden vertaald naar procesdoelstel-

lingen, bijvoorbeeld: ‘de behoefte van de ketenpartner is per definitie legitiem’.

4. Het is belangrijk om als ketenpartners de rug recht te houden en het gezamenlijke doel vast te

houden. De partners mogen zich niet laten beïnvloeden door incidenten of negatieve reacties uit

de buitenwereld.

5. Het is niet vanzelfsprekend dat het manifest door buitenstaanders verwelkomd wordt.

6. Je moet niet te snel winst willen behalen.

7. Het manifest is nu onlosmakelijk verbonden met een aantal namen van persoonlijkheden. Er moet

voor worden gewaakt dat dit het succes van de ketenaanpak in de weg gaat staan.

8. De politiek en andere betrokkenen laten zich niet zomaar opzij zetten. Het is van belang om deze

een logische en verdiende plaats te geven in de ketenaanpak. In het manifest moet aandacht

worden geschonken aan de verhoudingen tussen instellingen en politiek.

9. Als ketengroep kun je je niet opwerpen als gesloten geheel (niet: tien partijen met daaromheen

een vijandige buitenwereld). De groep heeft iets nodig wat uitdrukking geeft aan wat zij vindt; een

soort code of conduct. Iedereen die dit naleeft, mag meedoen. In het stuk moet aandacht zijn voor

zowel vormgeving als regie van de keten.

10. Het manifest bevindt zich nog in de initiatieffase; het is geen afgerond document en zo mag het

stuk ook niet worden gepresenteerd.

11. De samenwerking kan alleen slagen als er een gezamenlijk gevoel van urgentie is. Daarom is het

van belang bondgenoten te zoeken die ook deze urgentie ervaren.

12. Wij kunnen ook zonder anderen wat betekenen, als het maar ten dienste van de burger is.

13. Voor het succes van de keten is het van belang dat er een zorgvuldige vertaling wordt gemaakt naar de

eigen organisaties. De samenwerking moet in de organisaties worden ingebed.

14. In elke organisatie zijn ‘hartenjagers’ nodig die boven de eigen grenzen/kaders denken en van

bestaande regels mogen afwijken.

15. We mogen het individu (‘Loes’) niet uit het oog verliezen en moeten vastleggen waar de

verantwoordelijkheden liggen als een individuele case zich voordoet.

16. De manifestgroep moet altijd open blijven staan voor ideeën/bijdragen/oplossingen van nieuwe

partijen.

Tabel 10.1 Overzicht van leerpunten die zijn verwoord tijdens de bijeenkomst van 22 augustus 2005
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10.2 De code of conduct

In het najaar van 2005 komt de procesgroep nog tweemaal bij elkaar. Tijdens deze
bijeenkomsten werken zij aan het ontwikkelen van een code of conduct en zij maken
een uitwerking van twee cases. Daarbij beschrijven zij welke stappen gezet moeten
worden bij het oplossen van deze concrete probleemsituaties.

Het werk van de procesgroep wordt teruggekoppeld naar de initiatiefgroep
tijdens twee besprekingen in september en oktober 2005. De initiatiefgroep voegt
enkele uitgangspunten toe aan de eerste versie van de code of conduct. De cases
worden niet verder besproken. In oktober accepteert de initiatiefgroep de tweede
versie van de code of conduct.

De code of conduct krijgt als ondertitel mee: ‘Als je focust op het doel vallen de
barrières, als je focust op de barrières dan valt het doel’.3 De hoofdpunten van de
code zijn:
– Onze wijze van werken staat steeds in het belang van een mens met een vraag.
– We hebben inzicht in het klaverblad (wonen, werken, leren en zorg) en snappen

de wereld waar de andere ketenpartner in zit. We zien waar we van toegevoegde
waarde kunnen zijn bij de vraagstukken van een ander.

– We werken oplossingsgericht desnoods buiten de gebaande paden en laten ons
niet door beperkingen afremmen.

– Onze benadering is gericht op het aanjagen, evalueren en leren van het proces van
ketenontwikkeling.

– We respecteren de andere specialismen binnen het klaverblad en spreken elkaar
eventueel in een veilige context op ieders specialisme aan.

Verder bevat de code of conduct een model dat de voorgestelde werkwijze van de
Münchhausenbeweging schetst. Dit model is weergegeven in figuur 10.1. De gehele
tekst van de code of conduct is opgenomen in bijlage 2.

3 Citaat van Yolanda Eijgenstein.
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Belang van de mens
met een vraag zien

Inzicht hebben in
klaverblad

Oplossingsgericht
werken

Aanjagen Evalueren
Leren 

Respecteren van en
aanspreken in elkaars
specialismen 

Figuur 10.1 Model uit de code of conduct dat de voorgestelde werkwijze van de Münchhausenbeweging
schetst

Ieder van de vijf hoofdpunten van de code of conduct wordt nader geconcretiseerd
door een opsomming van een aantal statements. Als een aspect van oplossingsge-
richtheid staat geformuleerd: “De basishouding is om geen ‘nee’ tegen elkaar te
zeggen, de vraag van de mens moet worden beantwoord.” In de bespreking van de
initiatiefgroep wordt vooral stilgestaan bij de betekenis van deze zin. Zoals
beschreven is in paragraaf 3.3.2 wordt deze zin gezien als het kernpunt van de
code. Later verwoordt Sjef Czyzewski dit uitgangspunt in de documentaire over de
Münchhausenbeweging door te zeggen: “Zijn probleem is dus ook het mijne. Dat is
een invulling van die code of conduct. Als ik een probleem op tafel leg in de zin, we
krijgen die mensen niet gehuisvest, dan gaan we er geen spannend debat over voeren
of dat wel of niet zo is. Dan accepteert Martien ook dat we daar wat mee moeten.
Het gaat om die lijn. Jouw probleem is ook het mijne en wat kan ik eraan bijdragen
om dat ook op te lossen.”

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging zijn de vijf hoofdpunten van
de code of conduct afgedrukt op een grote banier. Alle aanwezigen worden
uitgenodigd om deze te ondertekenen. Een foto van wethouder Geluk die de code
als eerste ondertekent krijgt een prominente plaats op de website van de Münch-
hausenbeweging. Deze foto is weergegeven in figuur 10.2. Tabel 10.2 geeft een
overzicht van de aantallen ondertekenaars per sector.
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Figuur 10.2 Wethouder Geluk tekent tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging als eerste de
code of conduct

Sector Aantal ondertekenaars

Wonen 13

Zorg 9

Werk 8

Leren 6

Gemeente/veiligheid 16

Initiatiefnemers en sprekers 10

Totaal 62

Tabel 10.2 Overzicht van aantallen ondertekenaars van de Code of Conduct per sector, februari 2006

In een terugblik op het symposium vertelt een van de leden van de Münchhausen-
beweging over het moment van ondertekening: “Wat ik heel mooi vond, is dat je in
dat Hulskampgebouw in een grote zaal zit, en dat je ziet dat de zaal vol zit. Daar hing
de code of conduct en die moest daar ter plekke ondertekend worden. En als je dan
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zag door wie die allemaal ondertekend werd, dat was natuurlijk fascinerend om te
zien. Dat je iets wat met een idee begon, in anderhalf jaar tijd tot zo een beweging
ziet komen! Heel veel belangrijke spelers waren daar ook aanwezig, bijvoorbeeld de
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar veel kritiek op is, maar die hadden
wel de ‘guts’ om daar te komen, zich te laten aanspreken en vervolgens om ook mee
te doen. Dat vond ik echt hoopgevend. Dat is dan toch mogelijk.”

10.3 Het begrip vertrouwen in de Münchhausenbeweging

Het begrip vertrouwen wordt door initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging
in de voor dit onderzoek gecodeerde fragmenten en interviews slechts enkele keren
gebruikt. Onder de luttele citaten waarin dit begrip voorkomt, valt een typering van
de Münchhausenbeweging door Martien Kromwijk. Hij beschrijft de beweging
tijdens het symposium als een “streven naar een open keten van organisaties die
samenwerken op basis van vertrouwen in elkaar en op zelfvertrouwen”. In de
analyses van de casus komt vertrouwen echter snel als centraal begrip naar boven.
Aan dit begrip raken diverse citaten verbonden. Wanneer ik tijdens een bespreking
met de bestuurders in oktober 2006 vertrouwen als een centraal begrip in de
beweging benoem, wordt dit inzicht zonder aarzeling bevestigd. Vertrouwen is een
centraal begrip in de casus. Toch wordt er zelden expliciet over gesproken.

Nadere bestudering van de tekstgedeelten die tijdens het coderen verbonden zijn met
het begrip vertrouwen, leidt tot een indeling in citaten die betrekking hebben op de
problematiek, citaten die betrekking hebben op vertrouwen in elkaar en citaten die
betrekking hebben op vertrouwen in de aanpak van de Münchhausenbeweging.
Daarmee wordt zichtbaar dat er drie aspecten van de casus kunnen worden
onderscheiden waarvoor geldt dat vertrouwen er een rol speelt.

Uit de citaten die betrekking hebben op de problematiek, spreekt dat er
onvoldoende vertrouwen is in de huidige systemen. Deze citaten illustreren dat de
initiatiefnemers er weinig vertrouwen in hebben dat de wijze waarop het werk nu
georganiseerd is, leidt tot een goede zorg voor kansarme Rotterdammers. Deze
citaten illustreren de basisgedachte dat er te veel Rotterdammers in de problemen
komen doordat de organisaties onvoldoende onderlinge aansluiting hebben ge-
vonden.

Uit de citaten die betrekking hebben op vertrouwen in elkaar, blijkt dat het erom
gaat dat partijen elkaar rugdekking moeten geven en dat partijen elkaars posities
moeten respecteren. De casus van de Nachtegaal illustreert dit eerste thema. De
kernvraag is daar of bestuurders, wanneer zij door het initiatief in moeilijkheden
dreigen te komen, solidair zijn aan het doel en aan elkaar. In de documentaire over
de Münchhausenbeweging zegt Boekhoud hierover: “Ik interpreteer het zo dat we…
Ik heb getekend dat ik ze niet laat vallen. Dat ze op mij kunnen rekenen. Daar gaat
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het voor mij om. Voor de rest: het zijn allemaal woorden, maar het gaat er gewoon
om van, je kunt op me rekenen. (Onvoorwaardelijk?)… Ja…ja…ja…”

Het belang van deze onderlinge rugdekking wordt na de gebeurtenissen van het
voorjaar van 2005 veelvuldig onderstreept. De partners geven hieraan woorden door
te zeggen dat het van belang is om “achter elkaar te blijven staan”; “elkaars hand vast
te houden”; “om verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe te tonen”; “elkaar niet
in de kou te laten staan”; “te gaan voor elkaar”.

Het belang van rugdekking en loyaliteit geldt overigens niet alleen tussen de
betrokken bestuurders. Deze zelfde rugdekking is ook intern in de organisatie nodig.
In één van de baronnenbesprekingen accentueren de bestuurders dat zij vinden dat
hartenjagers de mobiele nummers van hun bestuurders zouden moeten kunnen
hebben. Als zij regeloverschrijdend aan het werk zijn, moeten zij hen 24 uur per dag
kunnen bellen om steun te krijgen voor hun aanpak.

De citaten die te maken hebben met het respecteren van elkaars posities maken
zichtbaar dat het erom gaat dat partijen elkaars taakgebieden moeten erkennen en
elkaar daarin respecteren. Dat begint erbij dat zij elkaar beter moeten leren kennen.
Zo vertelt een van de bestuurders dat hij bijvoorbeeld onvoldoende kennis heeft van
wat een woningcorporatie allemaal doet: “Wij weten niet genoeg van elkaar.”
Partijen zouden moeten investeren om elkaars rol en werkwijze te leren kennen.
Door elkaars rollen beter te kennen wordt het gemakkelijker om de wederzijdse
afhankelijkheid te benoemen en om hier op in te spelen.

Door elkaars werkwijzen te kennen wordt het gemakkelijker om aan te sluiten bij
elkaars werkprocessen. Als voorbeeld benoemt Sjef Czyzewski tijdens één van de
besprekingen hoe hij bezig is met preventieve verslavingszorg. Daarbij zoekt hij
samenwerking met partners die de hele preventieketen kunnen opzetten. Alles is er
op gericht om mensen uit risicogroepen zo vroeg mogelijk op te sporen. In een
dergelijk project ervaart hij dat het van enorm belang is om erin te investeren dat je
elkaars werkwijzen goed kent.

Het respecteren van elkaars positie betekent verder dat partijen begrip moeten
hebben voor verschillen in regelruimte. Als voorbeeld wordt genoemd dat organisa-
ties als het UWV beperkte armslag hebben doordat zij sterk gebonden zijn aan
regelgeving. Dit betekent dat het er niet alleen om gaat dat patijen weten van andere
organisaties wat zij doen, maar ook dat zij begrijpen in welke context die andere
organisaties moeten werken.

Bij deze gehele thematiek van het respecteren van elkaars posities past de
volgende hoofdregel uit de code of conduct: “We hebben inzicht in het klaverblad
en snappen de wereld waar de andere ketenpartner in zit. We zien waar we van
toegevoegde waarde kunnen zijn bij de vraagstukken van een ander.”

De thematiek van vertrouwen in de aanpak komt vooral naar boven in vragen van
hartenjagers. Zij stellen vragen over de effectiviteit van de beweging: “Gebeurt er wel
genoeg?” “Leidt deze aanpak ertoe dat de problemen van de doelgroep in Rotterdam
ook daadwerkelijk opgelost worden?” Er is sprake van een ambitieus doel dat er
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wezenlijke dingen moeten veranderen in Rotterdam maar er lijken maar mondjes-
maat oplossingen te worden gerealiseerd.

Door de bestuurders van de beweging wordt de vraag vooral verwoord als een
opschalingvraagstuk. In hun bespreking van oktober 2006 (zie ook tabel 2.5) blijkt
dat bestuurders van de Münchhausenbeweging vraagstukken belangrijk vinden die
te maken hebben met het geven van impulsen aan de beweging: “Wat zijn de succes-
en faalfactoren voor de flow?” “Hoe komt de code of conduct tot leven?” “Hoe
stimuleren we baanbrekend en grensoverschrijdend gedrag?” “Hoe vind je vol-
doende partners die in staat zijn mensen met grote talenten vrij te maken?” “Welk
leiderschap en welke stijl zijn nodig om de hartenjagers in beweging te krijgen?” De
bespreking van deze vragen leidt tot een conclusie die door een van de aanwezigen
wordt verwoord als de grote les van vanavond: “Er is wel passie, maar wordt die
vertaald in denken en handelen? Veel mensen weten dat er een platform is. Kunnen
deze mensen nu hun ei kwijt en wordt er dan iets opgelost? Komen de goede dingen
nu wel aan de orde? Er hadden in de sociëteit een heleboel vragen gesteld moeten
worden die niet gesteld zijn!”

Uit de aard van hun woordkeuze blijkt dat de kleur van de vraagstukken rondom
het vertrouwen bij de hartenjagers anders is dan bij de bestuurders. De hartenjagers
vragen zich af of deze aanpak geschikt is. De bestuurders hebben vertrouwen in de
aanpak. Zij vragen zich af hoe de aanpak levend gehouden kan worden en hoe de
dynamiek bevorderd kan worden.

Aspecten van vertrouwen Concrete uitwerkingen

Vertrouwen in het huidige functioneren in de

maatschappelijke dienstverlening

De constatering dat er te veel Rotterdammers in

de problemen raken doordat de organisaties on-

voldoende onderlinge aansluiting hebben

gevonden

Vertrouwen in elkaar Het belang van het geven van rugdekking

Het belang van het respecteren van elkaars rollen

en posities

Vertrouwen in de aanpak Vragen rondom de juistheid van de gekozen

aanpak

Vragen rondom de opschaling en versterking van

de gekozen aanpak

Tabel 10.3 Aspecten van vertrouwen die spelen in de Münchhausenbeweging

10.4 Het begrip vertrouwen in de literatuur

Deze paragraaf beschrijft hoe het begrip vertrouwen in de literatuur wordt gebruikt
en wordt geduid. Uit het literatuuronderzoek komen twee algemeen gehanteerde
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dimensies van het begrip vertrouwen naar voren. Dit betreft het ‘verkeren in een
afhankelijke positie’ en het ‘afzien van directe beheersing’. Zo definiëren Mayer et al.
(1995, p. 712) vertrouwen als “de bereidheid van een partij om kwetsbaar te zijn
door de activiteiten van een andere partij, gebaseerd op de verwachting dat de ander
een activiteit zal uitvoeren die belangrijk is voor degene die het vertrouwen schenkt,
onafhankelijk van het vermogen van de partij die het vertrouwen schenkt om deze
activiteit te beheersen of te bewaken.” Het begrip kwetsbaarheid, dat in de boven-
staande definitie gebruikt is, wordt in andere beschrijvingen vervangen door het
begrip afhankelijkheid. Zo beschrijven Rousseau et al. (1998) dat alleen sprake kan
zijn van vertrouwen als partijen van elkaar afhankelijk zijn. McKnight et al. (1998)
beschrijven vertrouwen als geloof in een andere partij en de bereidheid om
afhankelijk van hem te zijn.

Het afzien van beheersing wordt soms expliciet benoemd in definities van het begrip
vertrouwen. Door anderen wordt deze thematiek aangeduid door verwijzing naar
het ontberen van zekerheden. Zo krijgen begrippen als ‘verwachting’ en ‘geloof’ een
plaats in definities van het begrip vertrouwen. Door af te zien van beheersing wordt
vertrouwen een instrument om ‘om te gaan met de vrijheid van anderen’ (Giddens,
1990).

Daarbij gaat het er vooral om dat partijen afzien van directe sturing of controle
van activiteiten van partners. Partners die elkaars gedrag op een directe wijze
trachten te beheersen, ondergraven het vertrouwen in elkaar. Deze beheersing leidt
er namelijk toe dat partijen elkaars autonomie beperken. Dit kan ook leiden tot het
gevoel dat zij elkaars goodwill in twijfel trekken. Hierdoor ontstaat een zekere mate
van wantrouwen, dat zelfs aanleiding kan zijn voor opportunistisch gedrag. Zo
ondermijnt het opstellen van gedetailleerde contracten de vertrouwensopbouw
tussen partners omdat het de intentie van directe sturing en bewaking impliceert
(Bachmann, 2001, Das & Teng, 2001).

Een belangrijke dimensie van vertrouwen waarover auteurs verschillen van inzicht is
de dimensie van risico. Door sommige auteurs wordt een direct verband gelegd
tussen risico en vertrouwen. Zij stellen dat er alleen sprake is van vertrouwen als er
sprake is van risico (Rousseau et al., 1998, Bachmann, 2001, Williams, 2001). Voor
deze visie op vertrouwen is het werk van Luhmann (1979) een belangrijk ijkpunt.
Luhmann markeert het onderscheid tussen geloof en vertrouwen. Geloof verbindt
hij aan het begrip lot. Vertrouwen verbindt hij aan het begrip risico. In het werk van
Luhmann is vertrouwen direct gekoppeld aan inschattingen die mensen maken van
risico’s die zij kunnen overzien. Dit brengt Luhmann tot zijn uitspraak dat iemand
vertrouwen een riskante aangelegenheid is.

Giddens neemt expliciet afstand van het standpunt van Luhmann. Hij legt de
nadruk veel sterker op het begrip onzekerheid. Hij onderschrijft dat er een relatie is
tussen risico en vertrouwen, maar hij stelt dat de relatie tussen vertrouwen en
onzekerheid veel fundamenteler van aard is. Vertrouwen speelt ook een rol waar
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mensen risico’s niet kunnen overzien. Dit brengt Giddens tot de uitspraak dat alle
vertrouwen in zekere zin blind vertrouwen is. Hij beschrijft vertrouwen als een
moreel eerbetoon aan het lot (Giddens, 1990, p. 33).

Mayer et al. (1995) werken de dimensie van risico gedetailleerd uit. Vertrouwen dat
gebaseerd is op een bewuste inschatting van risico’s duiden zij aan als gecalculeerd
vertrouwen. Daarbij maken zij onderscheid tussen relationeel risico en situationeel
risico.

Relationeel risico hangt samen met de inschatting van de aard van de partnerre-
latie. Aan dit risico verbinden zij twee vormen van gecalculeerd vertrouwen. Dat zijn
goodwillvertrouwen en integriteit. Goodwillvertrouwen is de mate waarin een partij
erop rekent dat een partner in zijn belang zal handelen, los van eigenbelang. Partijen
die zulk vertrouwen opbouwen, rekenen erop dat de ander zich niet opportunistisch
zal gedragen. Integriteit is de mate waarin een partij geloofwaardig is in de naleving
van gemeenschappelijke principes. Daarbij gaat het zowel om betrokkenheid bij
gemeenschappelijk geaccepteerde doelen als om gemeenschappelijk geaccepteerde
normen en waarden. Partijen die vertrouwen op elkaars integriteit, schatten het
risico laag in dat de samenwerking zal stranden door verschillen in intenties of
culturen (Mayer et al., 1995). Sommige auteurs, zoals Ring en Van de Ven (1994) en
Reed (2001) gebruiken het begrip vertrouwen vooral op deze manier. In hun werk
over vertrouwen gaat het om de omgang met relationeel risico.

Mayer et al. (1995) en Das en Teng (2001) richten hiernaast de aandacht op
situationeel risico. Situationeel risico hangt samen met de concrete aard van de
voorgenomen activiteiten. De hiermee verbonden vorm van vertrouwen is compe-
tentievertrouwen. Dit vertrouwen omvat de verwachting dat een wederpartij goed in
staat zal zijn om zijn rol in de samenwerkingsopgave te volbrengen. Daarmee geven
zij gecalculeerd vertrouwen niet alleen de betekenis van vertrouwen in elkaars goede
wil en in een gemeenschappelijk waardepatroon. Het krijgt ook de betekenis van
vertrouwen in elkaars kundigheid op het concrete terrein van de samenwerkings-
opgave, gegeven de concrete situatie waarin de samenwerking gestalte moet krijgen.

Figuur 10.3 geeft een overzicht van deze vormen van vertrouwen en risico.
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Figuur 10.3 De opsplitsing van gecalculeerd vertrouwen in drie aspecten en de wijze waarop deze aspecten
gerelateerd zijn aan verschillende vormen van risico

De meeste auteurs hanteren het begrip vertrouwen voor de duiding van een
psychologische staat. Het begrip duidt op verwachtingen over de manier waarop
een partner zal handelen. In de literatuur krijgt het begrip vertrouwen echter ook de
betekenis van een coördinatieprincipe. Deze betekenis van het begrip vertrouwen
wordt zichtbaar in de uitdrukking ‘iets in vertrouwen regelen’. Het begrip krijgt zo
de betekenis van een sociaal beheersingsmechanisme (Bachmann, 2001). In deze lijn
spreekt Reed (2001) over vertrouwen als een coördinatiemechanisme dat is
gebaseerd op gemeenschappelijke morele waarden en normen. Grey en Garsten
(2001) duiden vertrouwen aan als een mechanisme voor de beheersing van het leven
van de organisatie. Vertrouwen krijgt zo de betekenis van een vorm van coördinatie
die handelingsvrijheid biedt aan betrokkenen en die de dominantie van partijen over
elkaar beperkt (Reed, 2001).

De hier besproken aspecten van de betekenis van het begrip vertrouwen zijn
samengevat in tabel 10.4.
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1. Vertrouwen hangt samen met afhankelijkheid en kwetsbaarheid

2. Vertrouwen hangt samen met het afzien van directe beheersing

3. Er is verschil van inzicht over de vraag of risico een dimensie van vertrouwen is

4. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen relationele en situationele aspecten van risico en

vertrouwen

5. Het begrip vertrouwen wordt gebruikt voor de duiding van een psychologische staat of van een

coördinatiemechanisme

Tabel 10.4 Aspecten van de betekenis van het begrip vertrouwen

10.5 Invalshoeken voor het bestuderen van het begrip vertrouwen

Het begrip vertrouwen vormt onderwerp van studie binnen verschillende disciplines,
zoals de psychologie, de bedrijfskunde, de bestuurskunde en de sociologie. In deze
disciplines wordt vertrouwen bestudeerd vanuit verschillende theorieën. Het betreft
theorieën die vertrouwen benaderen vanuit een individueel perspectief, vanuit een
relationeel perspectief en vanuit een systeemperspectief (Rousseau et al., 1998, Reed,
2001, Mayer et al., 1995; Ring & Van de Ven, 1994, Jones & George, 1998).

Deze drie genoemde perspectieven kunnen onderscheiden worden, zij kunnen
echter niet gescheiden worden. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen
persoonsgebonden factoren, relationele factoren en systeemfactoren. Zo bevordert
vertrouwen in relevante systemen de opbouw van relatievertrouwen tussen partners.
Omgekeerd bevordert de individuele keuze om werkrelaties aan te gaan de opbouw
van vertrouwen in systemen die bedoeld zijn om zulke werkrelaties te bevorderen
(Rousseau et al., 1998).

Het individuele perspectief op vertrouwen gaat over de basishouding van degene die
het vertrouwen schenkt. Daarbij gaat het om persoonlijkheidgebonden factoren. Zij
bepalen de individuele predisposities voor vertrouwen. Hier wordt zichtbaar in
hoeverre mensen van nature geneigd zijn anderen te vertrouwen (McKnight et al.,
1998, Mayer et al., 1995). De bestudering van vertrouwensopbouw vanuit dit
perspectief valt buiten de scope van dit onderzoek. In dit onderzoek is niet gestreefd
om keuzen van de betrokkenen te bestuderen in relatie tot hun persoonskenmerken.
Daarom beperkt deze paragraaf zich tot een verdieping van de beide andere
perspectieven.

10.5.1 Een relationeel perspectief op vertrouwen

Vanuit het relationele perspectief wordt vertrouwen bestudeerd als het proces van
opbouwen van partnervertrouwen. Het begrip partnervertrouwen is ontleend aan
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Das en Teng (2001). Het begrip wordt gebruikt voor het beschrijven van vertrou-
wensontwikkeling tussen twee partijen, ongeacht of dit zich afspeelt op het niveau
van losse individuen of op het niveau van vertegenwoordigers van organisaties.

Fasen in het proces van vertrouwensopbouw kunnen achtereenvolgens gekenmerkt
worden met de begrippen initieel vertrouwen (Jones & George, 1998), gecalculeerd
vertrouwen en verdiend vertrouwen (Rousseau et al., 1998). In de afwisseling van
dergelijke fasen ontstaat een dynamiek van expansie en contractie van vertrouwen
(Ring & Van de Ven, 1994, McKnight et al., 1998, Rousseau et al., 1998, Gulati & Singh,
1998, Williams, 2001). Deze fasen zijn weergegeven in figuur 10.4.

Gecalculeerd
vertrouwen

Verdiend
vertrouwen 

Cirkel van succes

Tijd

Initieel
vertrouwen

Succes

Symbolische
samenwerking 

Succes

Feitelijke
samenwerking

Figuur 10.4 Fasen in het proces van de opbouw van relationeel vertrouwen

Initieel vertrouwen is het vertrouwen dat partners in de aanloop naar samenwerking
in elkaar hebben. Dit vertrouwen bestaat zonder dat zij zich hiervoor intensief in
elkaar verdiept hebben. Het niveau van initieel vertrouwen is in westerse landen
paradoxaal hoog. Dit hoge startniveau kan enerzijds verklaard worden vanuit de
dispositie van westerse leiders om gemakkelijk vertrouwen te schenken aan relatief
onbekende samenwerkingspartners. Verder wordt het verklaard doordat er in deze
landen een context van wetgeving is, die partners een zekere mate van bescherming
biedt tegen misbuik (McKnight et al., 1998). Een verdere verklaring voor dit hoge
initiële niveau van vertrouwen is dat vertrouwen een gemakkelijker keuze is.
Wantrouwen kost immers meer inspanningen voor risico-inschatting, beheersing
en bewaking dan vertrouwen (Jones & George, 1998).

Gecalculeerd vertrouwen is vertrouwen dat gebaseerd is op een afweging van
geloofwaardige informatie over de intenties en competenties van een wederpartij
(Mayer et al., 1995, Rousseau et al., 1998). Uit onderzoek van Selsky en Parker
(2005) blijkt dat de omgang met gecalculeerd vertrouwen in verschillende maat-
schappelijke sectoren verschillend is. Vertrouwen heeft in het bedrijfsleven sterker
een voorwaardelijk karakter. Bedrijven baseren hun samenwerking dan ook sterk op
contractuele transacties. In maatschappelijke organisaties is er veel eerder sprake van
onderling goodwillvertrouwen. Dit vertrouwen ontstaat vanuit solidariteit met
elkaars missie en waarden.
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Verdiend vertrouwen is die vorm van partnervertrouwen die groeit doordat partijen
in herhaalde interacties ervaren dat de wederpartij betrouwbaar is. Door zulke
ervaringen ontstaat een feedbackloop waarbij succes succes oproept. Deze feedback-
loop wordt hier aangeduid als de cirkel van succes. In deze cirkelgang vernieuwen
zich percepties van kundigheid, goodwill en integriteit. Daarmee groeit de relatie en
ontwikkelt gecalculeerd vertrouwen zich tot verdiend vertrouwen (Mayer et al.,
1995, Rousseau et al., 1998, Jones & George, 1998).

De vorm van vertrouwen die hier wordt aangeduid als verdiend vertrouwen staat
in de literatuur bekend onder de namen ‘relatievertrouwen’ (Rousseau et al., 1998),
‘onconditioneel vertrouwen’ (Jones & George, 1998) of ‘knowledge based vertrou-
wen’ (McKnight et al., 1998). De eerste term is niet overgenomen om daarmee
verwarring met het hier gehanteerde begrip partnervertrouwen te voorkomen. Er is
gekozen voor een zo kenmerkend mogelijke vertaling van het laatste begrip.

De groei van gecalculeerd vertrouwen naar verdiend vertrouwen komt tot stand door
symbolische samenwerking en door reële samenwerking. Symbolische samenwerking
gebeurt door het uitvoeren van activiteiten die zichtbaar maken dat partijen gemeen-
schappelijke doelen en gedeelde normen en waarden bezitten. Uit de samenwerking
ontstaan resultaten met een sterk symbolische betekenis. Deze sporen mensen aan om
geloof te hechten aan gedeelde intenties en gedeelde normen en waarden. Zo draagt
deze vorm van samenwerking bij aan de groei van vertrouwen in elkaars integriteit
(Williams, 2001, Jones & George, 1998). Vooral in de vroege vertrouwensopbouw is
deze vorm van vertrouwen van groot belang (Mayer et al., 1995).

In volgende fasen zorgt feitelijke samenwerking ervoor dat goodwillvertrouwen
en competentievertrouwen zich ontwikkelen. Daarbij groeit het geloof dat partners
daadwerkelijk bereid zijn te investeren in de gezamenlijke doelen en dat zij ook het
vermogen hebben om de samenwerking tot een goed einde te brengen (Williams,
2001, Ring & Van de Ven, 1994, Das & Teng, 2001). In de loop van de opbouw van
verdiend vertrouwen speelt goodwillvertrouwen uiteindelijk de belangrijkste rol
(Mayer et al., 1995).

Opgebouwd vertrouwen kan plotseling ineenstorten. Dit gebeurt wanneer er sprake
is van onverwacht gedrag waaraan een ingrijpende betekenis gehecht wordt of met
ingrijpende gevolgen. Kleine onvolkomenheden worden in een dergelijke vertrou-
wensrelatie gemakkelijk vergeven. Grote onvolkomenheden kunnen echter grote
gevolgen hebben en kunnen leiden tot sterke emoties. Hierbij kan het voorkomen
dat een vertrouwensrelatie onmiddellijk ineenstort en dat verdiend vertrouwen
volledig tenietgedaan wordt. Negatieve emoties vormen dan het einde van een
vertrouwensrelatie (Jones & George, 1998).

Het risico op dergelijke vertrouwensbreuken is groot als er in een relatie te snel
gevoelens ontstaan van verdiend vertrouwen. Dit risico bestaat als partners, na
successen in eenvoudige samenwerkingsopgaven, te hooggespannen verwachtingen
van elkaar ontwikkelen. Wanneer zij na kleine successen, relatief onbevangen aan
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zware samenwerkingsopgaven beginnen, kunnen onverwachte teleurstellingen ont-
staan. Als deze zich voordoen zullen zij een gevoelige knauw geven aan het
opgebouwde vertrouwen (McKnight et al., 1998).

Bij het opbouwen van relatievertrouwen speelt de sfeer van interactie een belangrijke
rol. Houdingen, stemmingen en emoties bepalen de wijze waarop affect wordt
opgebouwd in de relatie. Verder spelen reputaties en stereotypen een rol bij de
inschatting van elkaars betrouwbaarheid. Partners verwerken dergelijke informatie
op een intuïtieve manier (McKnight et al., 1998).

Affect levert een onderbewuste bijdrage aan beoordelingen die mensen maken.
Mensen zijn geneigd de betrouwbaarheid van partners die ze aardig vinden, relatief
gunstig in te schatten (Williams, 2001). Daarnaast geldt dat affect zelf ook een
drijfveer is voor keuzen. Gedrag in organisaties is sterker sociaal dan economisch
gedreven. Gevoelens van vriendschap spelen dan ook een rol bij het kiezen van
samenwerkingspartners (Kaats & Opheij, 2008, Grey & Garsten, 2001).

Affect wordt beïnvloed door de setting waarin partijen elkaar ontmoeten. Een
informele sfeer en een goede stemming helpen bij het opbouwen van affect. Dit
gebeurt doordat zij bijdragen aan een positieve connotatie van gedrag. In een
dergelijke sfeer zijn mensen ook makkelijker geneigd om met elkaar te spreken over
betekenissen die zij hechten aan gebeurtenissen. Zo dragen sfeer en stemming ook
rechtstreeks bij aan de vertrouwensopbouw (Jones & George, 1998, Williams, 2001).

Reputaties zijn kwaliteiten die aan mensen worden toegedicht op grond van
verhalen over hun eerdere optreden. Stereotypen zijn eigenschappen die worden
toegedicht op grond van hun lidmaatschap van groepen. Ook persoonskenmerken
zoals geslacht, ras, stemgebruik en fysieke verschijning spelen een rol bij stereotype-
ring. Reputaties en stereotypen vormen beide indirecte bronnen van informatie over
de betrouwbaarheid van een wederpartij (McKnight et al., 1998).

Bij stereotypering geldt in de regel dat mensen uit de eigen groep als meer
geloofwaardig worden beoordeeld dan mensen uit een andere groep. Hoe de ge-
loofwaardigheid van mensen uit andere groepen wordt beoordeeld, hangt af van de
aard van de werkrelatie met deze groepen. Een groep die competitief afhankelijk is van
een andere groep is geneigd negatieve beelden te vormen van de wederpartij. Groepen
die coöperatief van elkaar afhankelijk zijn, vormen juist eerder positieve beelden van
elkaar. Op deze wijze draagt lidmaatschap van een gemeenschappelijke groep of van
een coöperatieve groep direct bij aan vertrouwensopbouw (Williams, 2001).

10.5.2 Een systeemperspectief op vertrouwen

Samenwerkingsverbanden zijn ingebed in een context. Deze context speelt een rol in
de mogelijkheden om vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen dat ontleend wordt
aan een context wordt aangeduid met het begrip systeemvertrouwen. In deze
paragraaf worden drie soorten systemen onderscheiden. Dit zijn formele systemen,
sociale systemen en betekenisgevende systemen.
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Formele systemen zijn stelsels van normen, regels en standaarden (Rousseau et al.,
1998, Bachmann, 2001). Met behulp van formele systemen worden vaste werkwijzen
in de samenwerking bekrachtigd en ondersteund. Zij dragen bij aan de standaar-
disatie en legitimatie van werk (Grey & Garsten, 2001, Das & Teng, 2001).

Bureaucratieën zijn samenwerkingsvormen waarin formele systemen dominant
zijn. Zij leveren een zodanig belangrijke bijdrage aan vertrouwensopbouw dat Grey
en Garsten (2001) stellen dat het succes van bureaucratieën ertoe geleid heeft dat het
thema vertrouwen dreigt te verdwijnen uit de organisatiekundige literatuur.

Mayer et al. (1995) benoemen formele systemen als zwakke onpersoonlijke
substituten voor relatievertrouwen. De werking van deze systemen belemmert het
ontstaan van de handelingsvrijheid die kenmerkend is voor een vertrouwensrelatie.
De invloed van formele systemen maakt het daarom gemakkelijker om vertrouwen
in samenwerkingsrelaties op te bouwen. Dat heeft echter tot effect dat het daarbij
opgebouwde relatievertrouwen minder sterk is dan relatievertrouwen dat wordt
opgebouwd in een vrijere context.

Het vertrouwen van mensen in formele systemen wordt begrensd door de mate
waarin zij in staat zijn om deze systemen te overzien. Onbegrepen systemen worden
slechts mondjesmaat vertrouwd. Ook incidenten door falen van het systeem, hebben
een negatief effect op systeemvertrouwen. Desondanks zullen mensen soms wel
moeten vertrouwen op formele systemen, simpelweg omdat er geen alternatief is
(Reed, 2001).

Sociale systemen zijn netwerken van personen die onderlinge relaties onderhouden.
Deze relaties worden gereguleerd door normen en waarden. Daarmee ontstaat de
basis voor een gezamenlijke cultuur. Nieuwe partners worden door socialisatie
vertrouwd gemaakt met deze cultuur. Daarbij leren zij mensen uit het netwerk
kennen en raken zij bekend met de sociale spelregels (Peters & Waterman, 1982,
Adler, 2001).

Sociale systemen zijn belangrijk voor het werk van mensen die te maken hebben
met een grote keuzevrijheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het hoger management in
organisaties. Zij hebben vaak een aanzienlijke handelingsruimte omdat zij meer in
de positie zijn dat zij regels formuleren dan dat zij regels moeten volgen. Sociale
regels zijn daarom van grotere invloed op hun eigen functioneren dan formele regels
(Grey & Garsten, 2001).

Ook professionals hebben relatief grote keuzevrijheid. Hun werk laat zich slechts
ten dele reguleren, omdat er voor de uitvoering van het werk een aanzienlijke mate
van beslissingsruimte nodig is. Ook de voortgaande noodzaak voor organisatieover-
stijgende samenwerking doet een beroep op handelingsvrijheid van professionals.
Deze vrijheid is nodig om te kunnen inspelen op steeds wisselende behoeften van
klanten en op steeds wisselende samenwerkingssituaties. Dit alles brengt met zich
mee dat er een beperkte rol van formele systemen kan zijn. Ter compensatie ontstaat
er een toenemende behoefte aan organisatieoverstijgende beroepsnormen. De

HOOFDSTUK 10

204



naleving van deze normen kan bewaakt worden door sociale systemen (Grey &
Garsten, 2001, Taylor & Kelly, 2006).

Wanneer sociale systemen goed functioneren, dragen zij bij aan vertrouwensop-
bouw. Omgekeerd geldt dat een versnipperde en incoherente sociale omgeving slecht
is voor vertrouwensopbouw. In een dergelijke omgeving leidt sociale interactie
slechts moeizaam tot de opbouw en instandhouding van een gezamenlijke cultuur.
Vertrouwen wordt dan niet opgebouwd in grote hoeveelheden of van een goede
kwaliteit. Dit heeft tot effect dat de sociale verhoudingen in dergelijke systemen
eerder worden gekenmerkt door een vrij spel der machten dan door vertrouwens-
relaties (Bachmann, 2001, Gulati & Singh, 1998).

Betekenisgevende systemen zijn toekomstgerichte stelsels van doelen, normen en
waarden. Zij vormen een samenhangend wensbeeld van een toekomstige situatie.
Dergelijke systemen kunnen ontstaan als partners reflecteren over de kernvragen
van hun samenwerking. Bij dergelijke gesprekken gaat het om het zoeken naar
ideeën over zinvolle samenwerkingssituaties en over de betekenis van samenwerking
voor belanghebbenden (Giddens, 1990). Door het ontwikkelen van betekenisge-
vende systemen ontstaan morele gemeenschappen. Dergelijke gemeenschappen
hebben een sterke identiteit, die is ontleend aan het gemeenschappelijke visioen
(Grey & Garsten, 2001).

Grey en Garsten (2001) verbinden het begrip klantgerichtheid aan het ontwik-
kelen van betekenisgevende systemen. Kaats en Opheij (2008) spreken van maat-
schappelijk plichtsbesef. Williams (2005) spreekt van een dialoogmodel voor
samenwerking. Gray (1989) heeft het over een zoektocht naar een gemeenschappe-
lijke grond voor het oplossen van organisatieoverstijgende problemen. De overeen-
komst in het werk van deze auteurs bestaat erin dat zij allemaal spreken van een
constructieve verkenning van oplossingen voor problemen die over de grenzen van
de eigen mogelijkheden liggen. Daarbij gaat het om het ontdekken van gemeen-
schappelijke idealen en het vinden van wegen voor hun realisatie.

Gedrag dat vanuit betekenisgevende systemen tot stand komt, zal in de startfase
diffuus en veelvormig zijn. Deze diversiteit ontstaat doordat mensen vanuit een
gedeelde intentie komen tot diverse interpretaties en acties (Bachmann, 2001). De
legitimatie voor dit veelvormige gedrag, dat strijdig kan zijn met bestaande formele
en sociale spelregels, ligt in de doelen, waarden en normen van het betekenisgevende
systeem. Zo vormt het systeem een referentiekader voor het handelen. Wie trouw is
aan de uitgangspunten van het betekenisgevende systeem, handelt in de zin van de
gemeenschap. Vanuit dit handelen ontstaat onderling vertrouwen (Grey & Garsten,
2001).

Samenhang in gedrag ontstaat als er vormen van coördinatie ontstaan die leiden
tot herkenbare nieuwe gedragspatronen. Als dergelijke gedragspatronen tot norm
verheven worden, zullen zij uiteindelijk stollen in nieuwe formele en sociale spel-
regels. Daardoor raken de veranderde gedragspatronen bestendigd. Zo wordt gedrag
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dat voortvloeit uit betekenisgevende systemen, stap voor stap verankerd in formele
en sociale systemen (Bachmann, 2001).

Het begrip systeemvertrouwen is direct verbonden met het begrip macht (Bachmann,
2001, Grey & Garsten, 2001, Reed, 2001). Bij formele systemen is deze macht
verbonden aan het vermogen om keuzevrijheid in te perken door het vaststellen van
vaste werkwijzen. Dergelijke macht is bovenpersoonlijk. Hij ligt bij de autoriteiten die
in staat zijn regels te bepalen en hun naleving af te dwingen (Grey & Garsten, 2001).

Bij sociale systemen ontstaat de macht van het systeem in de machtsbalans tussen
de spelers. Zij hebben verschillende invloedsposities. De invloed van individuele
spelers wordt bepaald door directe gezags- en autoriteitsrelaties en door de mate
waarin zij tegenspel of juist rugdekking krijgen van anderen. Indirect wordt het
machtsspel tevens bepaald doordat mensen in het sociale systeem elkaar beïnvloeden
door het verspreiden van informatie. Daarmee kunnen zij effect hebben op de
opbouw van reputaties van hun tegenspelers (Gulati & Singh, 1998). In een hechte
sociale structuur is het verloop van dit machtsspel beter voorspelbaar dan in een
omgeving waarbij mensen elkaar minder goed kennen. Daarom draagt een goede
structuur bij aan het vermogen van sociale systemen om vertrouwen op te bouwen
(Rousseau et al., 1998, Bachmann, 2001).

Macht speelt in betekenisgevende systemen een ondergeschikte rol. In samen-
werkingsrelaties die gestoeld zijn op betekenisgevende systemen kan beheersing niet
ontstaan door het uitoefenen van macht. Er is immers geen machtsbasis van waaruit
het nieuwe gewenste gedrag kan worden afgedwongen. Het is juist het gebrek aan
legitimiteit van de nieuwe gedragspatronen dat kenmerkend is voor betekenisge-
vende systemen (Giddens, 1990, Grey & Garsten, 2001). Daarentegen ontstaat vanuit
betekenisgevende systemen vaak een sterke samenwerkingsmotivatie. Deze kan een
zodanige intensiteit hebben dat mensen bijdragen met opoffering van persoonlijke
belangen. Hierdoor kunnen in betekenisgevende systemen sterke vertrouwensrela-
ties opgebouwd worden (Jones & George, 1998).

10.5.3 Samenvattend overzicht van perspectieven op vertrouwen

In deze paragraaf wordt zichtbaar dat er drie perspectieven zijn op het begrip
vertrouwen. Hiervan zijn het relationele perspectief en het systeemperspectief
uitgediept. Vanuit het relationele perspectief wordt vertrouwensopbouw zichtbaar
als een dynamisch proces waarin initieel vertrouwen geleidelijk plaats maakt voor
gecalculeerd vertrouwen en voor verdiend vertrouwen. In dit groeiproces spelen
symbolische samenwerking en feitelijke samenwerking een rol. Symbolische samen-
werking draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen in gemeenschappelijke
waarden. Feitelijke samenwerking levert een bijdrage aan het opbouwen van
competentievertrouwen en goodwillvertrouwen. Voor de uiteindelijke opbouw van
vertrouwen is deze laatste vorm van vertrouwen van doorslaggevend belang.

HOOFDSTUK 10

206



Vanuit een systeemperspectief ontstaat zicht op drie typen systemen die een
context vormen voor vertrouwensopbouw. Zij dragen op een verschillende wijze bij
aan de voorspelbaarheid van gedrag. Macht speelt bij de handhaving van formele en
sociale systemen een belangrijke rol. Voor betekenisgevende systemen is vertrouwen
het centrale coördinatiemechanisme.

De bovenstaande modellering van het begrip vertrouwen is weergegeven in
figuur 10.5.

Gecalculeerd
vertrouwen 

Verdiend
vertrouwen

Cirkel van succes

Individueel perspectief

Systeemperspectief

Tijd

Initieel
vertrouwen 

Succes

Symbolische
samenwerking 

Succes

Feitelijke
samenwerking

Relationeel perspectief

Formele systemen Sociale systemen
Betekenisgevende

systemen 

Persoonlijkheid-
gebonden factoren

Figuur 10.5 Model van vertrouwen vanuit drie perspectieven

10.6 Een gedragscode als weerslag van sociale of betekenisgevende
systemen

Gedragsregels kunnen vastgelegd worden in een gedragscode. Een dergelijke ge-
dragscode kan een weerslag zijn van een sociaal systeem. Daarmee worden de regels
van een groep expliciet gemaakt. Een gedragscode kan ook een weerslag zijn van een
betekenisgevend systeem. Hij beschrijft dan een stelsel van idealen, waarden en
normen dat een gemeenschappelijke streefrichting vertegenwoordigt. Een dergelijke
gedragscode bevat uitspraken over hoger gelegen doelen en over gewenst gedrag dat
dient om die doelen te realiseren (Williams, 2005).
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Een gedragscode van een sociaal systeem is een weerslag van de normen en waarden
die gelden in dat systeem. Zij leveren een bijdrage aan sturing op de cultuur van dat
systeem (Williams, 2005). Dergelijke gedragsregels bepalen de sociale omgang langs
drie wegen. Zij zijn allereerst bedoeld om door leden van het sociale systeem te
worden geïnternaliseerd. Dit leidt rechtstreeks tot gedragsbeïnvloeding. Verder
bieden de regels een rechtvaardiging voor protest van mensen die zich benadeeld
voelen als normen niet nageleefd worden. Zij kunnen zich richten tot partijen die
macht hebben om het systeem te handhaven. Gedrag dat afwijkt van de spelregels
kan daardoor direct worden gesanctioneerd. Daarnaast bieden de regels ook de kans
om gedrag indirect te sanctioneren. Partijen die zich benadeeld voelen, kunnen
invloed uitoefenen door gedrag van anderen openbaar aan de orde te stellen. Deze
vorm van sanctioneren staat bekend onder de noemer ‘third party sanctions’. Vooral
partijen die geen directe macht hebben, maar die wel een taakstelling of een reputatie
hebben van waaruit zij gezaghebbende uitspraken kunnen doen over het gedrag van
derden, maken gebruik van deze vorm van sanctioneren (Biddle et al., 1992, Bendor
& Mookherjee, 1990).

Een gedragscode van een betekenisgevend systeem richt de verwachtingen en
beslissingen van betrokken partijen. Hij geeft rugdekking voor de realisatie van
een gezamenlijk ideaal (Bachmann, 2001). Partijen verbinden zich aan een dergelijke
gedragscode door rituelen en ceremonies, die dienen om de gemeenschappelijke
houding en waarden te versterken. Beheersing wordt bereikt door het op elkaar
blijven afstemmen van doelen. In dergelijke systemen wordt prestatie-informatie
doorgegeven via zachte en informele kanalen. Daarmee worden normen en waarden
van de gemeenschap gehandhaafd (Meijboom et al., 2004).

10.7 De Münchhausenbeweging: samenwerking op basis van vertrouwen

In de analyse van de casus van de Münchhausenbeweging komt vertrouwen
allereerst aan de orde als geschonden systeemvertrouwen. De vraag die wordt
opgeroepen door de Münchhausenbeweging, is de vraag hoe de situatie doorbroken
kan worden dat er een slechte aansluiting tussen organisaties is. Het is dit systeem
van slecht verbonden organisaties dat, naar het oordeel van de initiatiefnemers,
bijdraagt aan de problematiek van kwetsbare Rotterdammers.

Het ondergraven systeemvertrouwen wordt in de casus op meerdere manieren
zichtbaar. Er is een grote complexiteit die door de bestaande systemen niet
hanteerbaar gemaakt wordt. Een belangrijk aspect is de knellende regelgeving van
de bureaucratie. Verder geeft de financieringssystematiek impulsen die ertoe leiden
dat organisaties meer geneigd zijn te redeneren vanuit hun eigen belangen, dan
vanuit de belangen van de mensen met een hulpvraag.
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Het antwoord van de Münchhausenbeweging op deze problematiek is het creëren
van een nieuwe basis voor samenwerking. Deze basis kan vanuit de bestudeerde
literatuur geduid worden als een betekenisgevend systeem. Hierin worden zowel
uitspraken gedaan over een gemeenschappelijk te bereiken doel – dat Rotterdam-
mers niet meer tussen wal en schip raken – als over gemeenschappelijke waarden.
Dit doel en de bijbehorende waarden worden verwoord in het Münchhausenmani-
fest en in de code of conduct. Zij komen tot leven in verhalen van individuele
mensen of groepen die in de knel geraakt zijn.

In de casus komt vertrouwensthematiek aan de orde door vragen van betrokke-
nen over de aanpak van de beweging. Daarbij spreken hartenjagers twijfel uit of de
aanpak zal leiden tot de gewenste resultaten. De bestuurders van de Münchhausen-
beweging spreken een dergelijke zorg niet uit. Wel vragen zij zich af hoe de gekozen
aanpak versterkt kan worden. Vanuit de bestudeerde literatuur kunnen deze vragen
beschouwd worden als vragen die te maken hebben met de kwaliteit van het
betekenisgevende systeem.

Om het betekenisgevende systeem tot leven te brengen, beginnen de leden van de
beweging met symbolische samenwerking. Zij zoeken elkaar op en verkennen
intenties en waarden. Via het manifest en de code of conduct geven zij woorden
aan hun intenties. Zij dragen deze boodschap verder uit door het organiseren van
bijeenkomsten, zoals het symposium en de sociëteit. Zo creëren zij zichtbare
gebeurtenissen die symbool staan voor de gekozen oplossingsrichting.

Parallel zoeken zij naar manieren om zo snel mogelijk te komen tot reële
samenwerking. De thematiek van vertrouwen komt in de beweging het meest
expliciet aan de orde op het moment dat de reële samenwerking dreigt te haperen.
In het voorbeeld van de Nachtegaal wordt een thematiek zichtbaar die vanuit de
literatuur geduid kan worden als een vraagstuk van goodwillvertrouwen. Hierbij
wordt zichtbaar dat onderlinge solidariteit, als het lastig wordt, de ‘proof of the
pudding’ is. Daarbij blijkt dat het bij dit goodwillvertrouwen vooral gaat om het
geven van rugdekking en om het respecteren van elkaars rollen en posities.

In de Münchhausenbeweging is er een informele sfeer. Uit de literatuur blijkt dat een
dergelijke sfeer bijdraagt aan het opbouwen van relatievertrouwen. Een dergelijke
sfeer is geschikt voor het opbouwen van affect en voor het uitwisselen van
betekenissen die mensen hechten aan gebeurtenissen. Daardoor ontstaan mogelijk-
heden om tot nieuwe inzichten te komen en om hechte relaties op te bouwen. Deze
beide ingrediënten zijn van belang voor het creëren van een betekenisgevend
systeem.

Al met al wordt sturing op vertrouwen in de Münchhausenbeweging zichtbaar als
een poging om geschonden systeemvertrouwen te pareren door het creëren van een
betekenisgevend systeem. Dit systeem wordt zichtbaar gemaakt door symbolische
samenwerking in het opstellen van het manifest en de code of conduct en in het
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organiseren van bijeenkomsten. De kwaliteit van het nieuwe systeem voor samen-
werking wordt echter pas echt tastbaar als reële samenwerking leidt tot succes. De
casus bevestigt de bevindingen uit de literatuur dat goodwillvertrouwen hiervoor
uiteindelijk van doorslaggevend belang is. De zoektocht van de beweging is om met
de kleinschalige initiatieven zichtbaar te maken dat partners onderling betrouwbaar
zijn en dat de gekozen oplossingsrichting werkt.
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