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 Intermezzo

Hanteren van de chaos

In het begin van de implementatie van de BeweegKuur is veel discussie ontstaan 
over de omgang met het protocol. Er waren meningsverschillen in de stuurgroep 
over het tempo van implementeren de omgang en de omgang met de lokale variatie 
in de praktijk.

De meeste organisaties die uit de zorg afkomstig zijn pleiten voor strikte naleving 
van het protocol, terwijl NISB en LVG het proces in de lokale netwerken zijn gang 
willen laten gaan. De discussie zorgde voor onrust en chaos in de lokale netwer-
ken. In de praktijk richten lokale prtijen zich op wat er in de lokale context mogelijk 
en wenselijk is. Zij hanteren het protocol soepel, alleen door zo te handelen is het 
mogelijk de door VWS gewenste grote omvang in de implementatie te realiseren. De 
ruimte wordt gezocht in de toegang tot de interventie, het tempo van doorstromen 
en de keuze van de sportaanbieder. De soepele hantering van het protocol in de 
praktijk, leidt tot de doorbraken waarin nieuwe verbindingen en contexten worden 
gevonden.

In de stuurgroep leidt deze situatie eveneens tot chaotische discussies die soms 
hoog oplopen. Voor hen is het accepteren van de oplossingen in de praktijk op dat 
moment geen optie, andere oplossingen worden in onderzoek verkend en dat leidt 
uiteindelijk een jaar later tot het formaliseren van de gang van zaken in lokale prak-
tijk. Het protocol wordt verruimd en soepel gehanteerd. Voor het lokale netwerk is 
de door hen gekozen werkwijze geen ‘besluit’ maar een integratie van allerlei inzich-
ten die het mogelijk maken lokaal te doen waar vraag naar is en wat geboden kan 
worden. De werkelijkheid van de stuurgroep en de lokale netwerken is een andere, ze 
zijn door de BeweegKuur aan lokale praktijken verbonden.

Zelforganisatie maakt het handelen in de netwerken van de BeweegKuur mogelijk. 
Door het lokale netwerk leidt de integratie van inzichten afkomstig van de verschil-
lende organisaties tot interactie en verbinding met de specifieke context. De Be-
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weegKuur wordt soepel gevoegd naar wat lokaal gewenst en mogelijk is en door de 
betrokkenen geleverd kan worden. De chaos in de stuurgroep is bedwongen door in 
haar context geldende integrerende inzichten: het hanteren van een protocol waar-
mee de omvang van de implementatie binnen bereik komt en de BeweegKuur niet 
ter discussie staat.

Het risico op eenzijdige handelen waarbij geen interactie meer plaats vindt tussen 
de stuurgroep en de regionale en lokale netwerken is groot. Dan ontstaan er eenzij-
dige oplossingen die niet meer worden waargenomen, stagneert de samenwerking. 
Geen van de handelingen die gedaan worden zijn nog voorspelbaar. Als je werkende 
weg met elkaar in gesprek blijft is de kans dat er chaos ontstaat minder groot. Als 
de dynamiek en onrust benut wordt om meerdere alternatieve opties te verkennen 
en tijd te winnen voor experiment en het winnen van elkaars vertrouwen is de kans 
groot dat er nieuwe wegen gevonden worden.

Chaos is lokaal, en ze overheerst niet in het netwerk. De chaos in de stuurgroep 
geeft wel onrust in de lokale netwerken, maar het loopt daar niet vast omdat men 
daar gewoon verder gaat in de integrale benadering van de context. De erkenning 
van de kracht van deze praktijk door de stuurgroep leidt in de stuurgroep wel tot 
een weg uit hun chaos. De communicatie tijdens de evenementen, de dinertjes en 
de informele gesprekken hebben een belangrijke rol gespeeld. De stuurgroep wist in 
een kritische fase naar alternatieve oplossingen te zoeken en daarmee de cohesie in 
de aanpak te bewaren en de verbindingen met de lokale netwerken in beweging te 
houden.




