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Nieuwe Economie in Kloosterburen en Koffiehuis 
Integratie naast competitie 

 

 

Voorwoord 

 
Net als op ontelbaar veel plaatsen over de gehele wereld kent Nederland duizenden voorbeelden 
van maatschappelijk initiatief. Mensen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, 
energie, zorg, voedsel, vervoer, natuur en nog veel meer. De trekkers van twee initiatieven hebben 
ons gevraagd hier eens naar te kijken als econoom. Kunnen wij begrijpen wat zij doen en kunnen 
we helpen dat te verbeteren? 
 
Hier is onze conclusie: initiatiefnemers werken in hun dorp of wijk niet aan één doel, maar aan 
meerdere doelen en daarbij zetten zij heel handig hun middelen in om die doelen te bereiken. Zo 
besparen ze kosten en creëren meer opbrengsten. Hier is ook onze aanbeveling: denk bij elk middel 
na welk volgend doel je daarmee ook kunt bereiken. Dit is wat wij de trekkers van beide initiatieven 
zagen doen en in deze publicatie laten we dat in meer detail zien. 
 
We trekken nog een conclusie en die gaat over competitie als leidend principe in de economie. 
Maatschappelijke initiatieven bieden daarvoor een alternatief. Competitie is: alles inzetten voor een 
enkel doel, maar daardoor ook heel veel weggooien wat waardevol is. Het alternatief is integratie, 
elk middel inzetten voor zoveel mogelijk opeenvolgende doelen en daardoor zoveel mogelijk 
gebruiken wat waardevol is. Wij denken dat dit een interessant gegeven is voor velen die zoeken 
naar een nieuwe economie, omdat zij zien dat teveel competitie niet goed is voor de samenleving. 
 
Deze publicatie is bedoeld voor allen die met maatschappelijk initiatief werken en zeker voor de 
initiatiefnemers en voor actieve bewoners. Mensen die werken voor overheden, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen kunnen er uiteraard gebruik van maken. Dit laatste geldt ook voor 
mensen met interesse in economie en vooral nieuwe economie. 
 
Veel leesplezier, 
 
Jurgen van der Heijden en Maarten Nijman 
 
 
 
 
 
Deze publicatie is mede tot stand gekomen met hulp van NLZVE   
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Inleiding 
Alle kinderen in Nederland leerden vroeger bij hun aardrijkskundeles over de Hondsbossche 
zeewering. Dit was enkel een dijk, versterkt met stenen. Tegenwoordig is het ook een 
natuurgebied. De natuur maakt de dijk veiliger dan steen en bovendien kan men in het gebied ook 
recreatie ontwikkelen, of duurzame landbouw. Dat is een voorbeeld van integratie. Een simpele 
definitie daarvan is de inzet van één enkel middel om twee of meer opeenvolgende doelen te 
bereiken, zoals de dijk die dient voor zeewering, natuur, recreatie, landbouw. Actieve bewoners 
zijn kampioen integratie, zij zetten met het grootste gemak vrijwel elk middel in voor twee of meer 
doelen. 
 

 
Figuur 1 Een middel inzetten voor twee of meer doelen: een dijk en een weg (foto: Pxhere) 

Nederland telt zeker achthonderd bewonersinitiatieven rond welzijn, zorg en wonen. De meeste 
starten met het opzetten van activiteiten rond welzijn. Zij gaan aan de slag met samen koken, eten, 
fietsen, films kijken, boeken lezen. Kortom van alles dat goed is voor het welzijn, bijvoorbeeld omdat 
het eenzaamheid bestrijdt. Bekend is dat meer welzijn helpt om gezondheid te bevorderen. Voor 
veel initiatieven is dit een opstap om als bewoners samen thuiszorg in te huren, en in een later 
stadium wijkverpleging. Daardoor kunnen zij langer thuis blijven wonen, met als gevolg dat zij hun 
woonomgeving meer gaan waarderen. Steeds meer bewonersinitiatieven gaan over tot het samen 
levensloopbestendig maken van woningen en zelfs het opzetten van verzorgingshuizen. Zo dient het 
middel welzijn eerst tot het bevorderen van gezondheid, dan als opstap naar organisatie van zorg en 
daarna tot beter wonen. 
 
Nederland telt zeker vijfhonderd bewonersinitiatieven rond verduurzaming van energiegebruik. Kern 
van hun activiteit is het besparen van energie en duurzaam opwekken van energie. Zij gebruiken 
daarvoor bijvoorbeeld het eigen dak voor zonnepanelen. Velen werken daarbij tegelijk aan duurzame 
mobiliteit, klimaatadaptatie, gezondheid, armoedebestrijding, werkgelegenheid. Nederland telt 
duizenden initiatieven rond lokaal groen. Actieve bewoners zetten dat groen in om te werken aan 
welzijn, voedsel, gezondheid, zorg, klimaatadaptatie, biodiversiteit en werkgelegenheid. Net als de 
bewonersinitiatieven rond welzijn, zorg en wonen zetten de initiatieven rond energie en rond groen 
middelen in tot opeenvolgende doelen. Wij spreken hier van integratie. 
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Door integratie ontstaat een nieuwe kijk op de economie. Stapje voor stapje wordt een volgende 
functie toegevoegd aan bestaande functies. Denk aan de woning die zich ontwikkelt tot 
energiecentrale en een plek voor natuur. De daarop volgende functies zijn een oplaadpunt van de 
elektrische auto en het bijdragen aan gezondheid door bijvoorbeeld met een groen dak verkoeling te 
brengen en lucht te zuiveren. Helaas heeft deze integratie geen enkele rol in het denken over 
economie. Integendeel, daarin staat competitie centraal en die breekt integratie juist af. In gangbaar 

economisch redeneren kies je tussen wonen en natuur en je vecht uit hoeveel 
de natuur moet wijken voor wonen of andersom. Er is geen plaats voor het 
idee dat natuur bijzonder goed is voor wonen, en dat de woonomgeving veel 
natuurkwaliteit kan opleveren. 
 
Weinig bouwers komen met een integraal aanbod van woonruimte in 
combinatie met energieopwekking, natuur en gezondheid, zolang de 
concurrenten enkel woonruimte aanbieden. De koper kiest al snel voor die 
enkele ruimte, omdat hij dan voor zijn geld zoveel mogelijk vierkante meters 

krijgt. Hij neemt voor lief dat hij op termijn hogere kosten zal hebben voor energie, natuur en 
gezondheid. Ook de samenleving zal hogere kosten hebben. Zo zorgt competitie voor afbreuk van 
integratie en dat is een verlies voor iedereen.  
 
Dat kan worden goedgemaakt als achteraf de woning integreert met duurzaam gebruik van energie, 
natuur, gezondheid en nog veel meer, maar is dat voldoende om het verlies goed te maken? Is 
competitie niet eigenlijk veel te duur voor individu en samenleving? Kan integratie dienen als serieus 
alternatief? 
 
Deze vragen vallen nogal met de deur in huis, want integratie is voor velen een onbekend fenomeen. 
We zullen het daarom introduceren aan de hand van het voorbeeld van het Groninger dorp 
Kloosterburen. Op basis van de feiten uit dat en andere voorbeelden komen wij met een theorie over 
integratie als alternatief naast competitie. De bruikbaarheid van deze theorie onderbouwen we door 
deze toe te passen op de casus van het Koffiehuis in de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Uit deze 
toepassing komen nieuwe ideeën voort die verder onderzoek vergen, maar waarover we ons vast 
uitlaten. Daarmee sluiten we af en met aanbevelingen voor het bouwen aan een integrale economie. 
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Casus Kloosterburen 
Kloosterburen heeft een van de oudste kloosterterreinen van het land met een geschiedenis die 
terug gaat tot de twaalfde eeuw. Binnen de Kloostercarré (figuur 1) bevinden zich onder meer 1) de 
Nicolaaskerk, 2) de kloostertuin, 3) zorghuis het Olde Heem, 4) een monumentale boerderij en 5) een 
dierenparkje. Daartussen ligt veel groen. 
 

 
Figuur 2 - Kloostercarré Kloosterburen (Bron: Google Maps; SintJan 2007). 

In de periode 2000-2015 is het bewonersaantal in de gemeente De Marne, waarvan Kloosterburen 
onderdeel is, afgenomen met 6,6%. Daardoor namen voorzieningen af. Zo trokken zorginstanties zich 
terug uit het gebied. Ook kwam de fysieke leefomgeving in verval, monumentale panden en de 
kloostertuin waren slecht onderhouden. Deze degeneratie is vanaf 2006 omgekeerd in regeneratie 
door bewoners die zelf initiatieven zijn gaan nemen. Daarvoor hebben zij de stichting Sint Jan 
opgericht en later de coöperatie Klooster&Buren (www.kloosterenburen.nl). Bij dit bewoners-
initiatief zijn inmiddels veel mensen betrokken. Met als kern de Kloostercarré strekt het initiatief zich 
nu uit over de vijf dorpen Kloosterburen, Hornhuizen, Kruisweg, Kleine Huisjes en Molenrij met in 
totaal 1500 bewoners. 
 
Doel van de stichting SintJan is het versterken van de leefbaarheid van het gebied door middel van 
het verbinden van zorg, werk, wonen en cultuur (-behoud). Eerste stap van de stichting was het zelf 
aanbieden van dagbesteding voor gehandicapten. Vervolgens kwamen kerk en daarna kloostertuin, 
hertenpark en zorghuis in beheer van de stichting. Ook werden na dagbesteding steeds meer doelen 
gesteld: behoud bibliotheek, exploitatie kerk, woonvoorziening voor zorgcliënten, verduurzaming van 
gebouwen. Toen de ouderenzorg aanbieder de ‘Zonnehuisgroep’ vertrok uit het gebied in 2015 
ontstond de optie zelf zorgaanbieder te worden. In 2016 is de coöperatie Klooster&Buren opgericht. 
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De coöperatie heeft drie hoofddoelen. Het eerste is om mensen van alle leeftijden en herkomst, die 
om één of andere reden niet zelfstandig kunnen wonen, een prettige woonomgeving bieden. Ten 
tweede wil de coöperatie cultuurhistorisch erfgoed behouden in een van de vroegst bewoonde 
streken in Nederland. Ten derde richt men zich op natuurbehoud, milieubeheer en het creëren van 
een gezonde ecologie. Deze drie hoofddoelen komen vergaand overeen met de doelen die de 
stichting SintJan zich eerder stelde. Deze stichting en de coöperatie vallen op door de verbinding van 
zeer uiteenlopende doelen. 
 
Gangbaar in samenleving en economie is om als organisatie een enkel doel te stellen en dat zo 
effectief en efficiënt mogelijk na te streven. Dit staat bekend als specialisatie en daarin past juist niet 
de verbinding van uiteenlopende doelen. Opvallend in Kloosterburen is hoe het verbinden van 
doelen leidt tot effectiviteit en efficiëntie per doel die, wanneer al deze doelen individueel zouden 
worden uitgevoerd, niet mogelijk zouden zijn. Zo wordt binnen de Kloostercarré de kerk verwarmd 
met energie opgewekt door zonnepanelen op het Olde Heem, en in maaltijden in het Olde Heem 
zitten groenten uit de Kloostertuin. 
 
Dagbesteding van gehandicapten zorgt voor onderhoud van de Kloostertuin. Op deze manier stijgt de 
kwaliteit van de dagbesteding, omdat werken met groen therapeutisch van waarde is. Tegelijk krijgt 
het onderhoud van de tuin meer tijd en aandacht dan wanneer een betaalde groendienst dit zou 
doen. Zo versterken doelen elkaar onderling in Kloosterburen. Een ander voorbeeld daarvan is het 
aanbieden van zorg voor ouderen en gehandicapten door 
hetzelfde zorgteam. Veel zorgtaken voor ouderen en 
gehandicapten overlappen: normaliter zouden deze taken 
twee keer worden uitgevoerd. Door deze twee vormen van 
zorg te verbinden worden tijd en geld bespaard. 
 
De verbinding van doelen biedt ook ruimte voor duur-
zaamheid en innovatie. Zo heeft een energiebesparingsproject 
in het Olde Heem geresulteerd in de oprichting van een energiecoöperatie. Deze biedt elk lid van de 
coöperatie Klooster&Buren de kans eigenaar te worden van zonnepanelen en zo geld te besparen en 
bij te dragen aan verduurzaming. Daarnaast wordt binnen het bewonersinitiatief de kans geboden op 
innovatieve ontwikkelingen. Zo worden experimenten gedaan met ‘alternatieve vormen van 
duurzame bouw’ en is in dit proces spontaan een uniek persoonsalarmeringssysteem ontwikkeld 
voor de bewoners van het Olde Heem.  
 
Verder is op sociaaleconomisch gebied een grote verzameling van effecten te zien. Het bewoners-
 aantal in Kloosterburen is momenteel stabiel en er verhuizen zelfs mensen naartoe, omdat zij 
oud willen worden in de gecreëerde gemeenschap. De huizenprijzen zijn in Kloosterburen hoger dan 
omliggende dorpen, de voorzieningen nemen juist toe in plaats van af, er wordt betere zorg 
aangeboden en er is een stimulans van de lokale economie door lokale koopkracht en toenemend 
toerisme. Al deze sociaaleconomische effecten worden overkoepeld door het ontstaan van een 
‘gemeenschap’. Door doelen, activiteiten en ontwikkelingen aan elkaar te koppelen is ruimte voor 
iedereen om zich aan te sluiten bij het project. Hierdoor ontstaat een vitale gemeenschap waaraan 
iedereen kan meedoen, jong, oud, gehandicapt, bewoner en ondernemer. 
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Theorie 

Integratie en competitie 

Niet alles lukt in Kloosterburen, maar elke waarnemer zal onderkennen dat het werk van de stichting 
SintJan en coöperatie Klooster&Buren verschil maakt. Een belangrijke verklaring daarvoor is het feit 
dat werk aan het ene doel wordt benut om het volgende doel te bereiken. Daarmee is specialisatie 
niet van de baan, ook in Kloosterburen werken specialisten aan zorg, voedsel, energie. Opvallend is 
de verbinding tussen hun specialismen en dit past binnen wat steeds vaker bekend staat als 
integratie. Opvallend is ook hoe dit in Kloosterburen verder gaat met steeds meer effect; in eerste 
instantie leidde het tot regeneratie en inmiddels tot hernieuwing. 
 
Integratie staat centraal in de komende Nederlandse Omgevingswet1; niemand heeft dat ooit 
geroepen, of afgedwongen. Het is gedurende het wetgevingsproces de afgelopen tien jaar zo 
gekomen, alsof het in de lucht hing. Op steeds meer plaatsen gebruiken mensen de term integratie, 
of een synoniem om duidelijk te maken wat zij doen. EU-ambtenaren spreken van de integrated 
approach, anderen hebben het over meervoudigheid, functiecombinatie, multifunctionaliteit, 
inclusiviteit, de holistische benadering, of het meekoppelen van belangen (Puts, Van der Heijden). 
Sterk voorbeeld is de gezondheidszorg waar velen zich laten inspireren door positieve gezondheid, 
een opeenstapeling van doelen als welzijn en een goede woonomgeving die gezondheid bevorderen 
en zo de vraag naar zorg voorkomen (Minkman).   
 
Het is bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken niet gangbaar om te kiezen voor integratie, 
wel voor competitie. Dat zet bedrijven op scherp, evenals overheden en vooral hun politieke bazen. 
Als het goed is, komen zij tot scherpe doelen waarvan de samenleving profiteert. Op die wijze stuurt 
competitie markt en overheid en dwingt tot de keuze voor een helder doel. Daarvoor zet een bedrijf 
of overheid alle benodigde middelen in; als het doel wordt behaald, dan is de strijd gewonnen. Die 
middelen kunnen voor nog meer doelen dienen, maar naarmate de strijd verhardt neemt de neiging 
af om daarvan gebruik te maken. Integratie is juist de inzet van elk middel tot zoveel mogelijk doelen. 
Dat maakt integratie en competitie tot twee tegenpolen en tot een bruikbare basis van onze theorie. 

Handelen 

Twee soorten handelen 

Handelen, de inzet van middelen tot doelen, een zeer alledaags onderwerp waarover tegelijk heel 
veel wetenschap gaat. Het mag daarom verbazen dat er eigenlijk twee soorten handelen zijn. De ene 
is overbekend en de andere in opkomst. Overbekend is het stellen van een doel en daarvoor inzetten 
van alle benodigde middelen. Denk simpel aan het bereiden van een maaltijd en daarvoor gebruiken 
van ingrediënten, een warmtebron, pannen en menskracht. Deze wijze van handelen is voor ons zo 
vertrouwd, dat het staat voor wat handelen is. Hiernaast staat de inzet van een middel tot zoveel 
mogelijk doelen. Denk aan het eenvoudige voorbeeld  van een dijk die ook een weg is. Dit staat wel 
bekend als integraal handelen en dit inzicht beleeft de afgelopen dertig jaar een opkomst.  
 
Met een tweede wijze van handelen in opkomst is helder onderscheid noodzakelijk; het stellen van 
een doel, en daarvoor inzetten van alle benodigde middelen, kan niet langer alleen bekend staan als 
handelen. Daarvoor is met andere woorden een naam nodig en dan moet de keuze vallen op 
competitie, strijd. Argument daarvoor is dat de keuze voor het ene doel bij deze wijze van handelen 

                                                           
1
 www.omgevingswetportaal.nl 
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betekent dat de keuze voor andere doelen onmogelijk is geworden, zij vallen af. Gedreven door het 
economische principe van schaarse middelen zijn deze beschikbaar gesteld voor de doelen die wij 
kiezen en ontbreken ze bij de doelen die afvallen.  
 
Bij integraal handelen zijn de middelen evenzeer schaars en wordt ook voor een doel gekozen, maar 
daardoor vallen andere doelen niet af. Zo sluit de keuze voor een dijk niet uit dat dit ook een weg kan 
zijn. Het middel van een talud als waterkering is namelijk ook geschikt als middel tot een 
wegverbinding. De bouw van een dijk is altijd al bijzonder duur, dus ligt het voor de hand om deze 
meteen in te zetten voor aanleg van een weg. Sinds ongeveer dertig jaar trekken mensen die 
conclusie in steeds meer situaties. In die tijd ontstonden ook de eerste zorgboerderijen en brede 
scholen, daarvan zijn er intussen duizenden. Tevens zijn er grote aantallen van andere voorbeelden, 
zoals groene daken, wegdekken die warmte opvangen en sportclubs met kinderopvang. 
 
De dijk met een weg is een mooi oud voorbeeld van integraal handelen, maar heel lang een van de 
weinige voorbeelden. Maatschappelijk is de druk namelijk groot om te kiezen voor strijd, en daarmee 
voor een enkel doel en voor het negeren van de extra mogelijkheden die een middel biedt. Waarom 
is er strijd? Daarvoor zijn meerdere redenen aan te voeren. Ten eerste is het lastig om niet te gaan 
strijden als iemand anders begint te strijden: als iemand sneller kan produceren, moet je of voor zijn 
bedrijf gaan werken, of een nog sneller productieproces uitvinden. Ten tweede kun je op twee 
manieren naar succes kijken; vanuit continuïteit of vanuit groei en winst. Door de definitie van succes 
te koppelen aan groei en winst, ontstaat een systeem waarin ook verliezers zijn. Zo werkt strijd, 
daaraan moet je wel meedoen, tenzij er een overheid is die dit verbiedt, maar ook daarvoor gelden 
de regels van strijd. 
 
Bij strijd is de regel verliezen of winnen en het is lastig daaraan niet mee te doen, ook voor een 
overheid. Deze zet haar eigen positie op het spel als zij een goedkoper productieproces verbiedt 
wanneer een andere overheid dit wel toestaat. Zelfs als dit ten koste kan gaan van veiligheid, natuur 
of werknemerssalarissen. Niet meedoen aan strijd is derhalve lastig. Om te kunnen winnen, kiest 
men voor een enkel, helder doel, want voor twee doelen tegelijk kun je niet strijden. Als de 
concurrentie dwingt om het goedkopere productieproces uit te vinden en daarmee te produceren, 
dan werk je niet tegelijk aan iets anders. De enige optie lijkt dan om de strijd aan te gaan en daarmee 
te kiezen voor een enkel doel en voor het negeren van de extra mogelijkheden die een middel biedt. 
 
Niki Harré beschrijft het dilemma van strijd in de woorden van een spel: je kunt een spel op twee 
manieren spelen. De ene wijze is spelen om te winnen – deze spellen hebben strijd als kenmerk en 
zijn per definitie eindig. De andere wijze is spelen om te blijven spelen. Dit spel is oneindig en kent 
een ander uitgangspunt dan strijd (Harré). Zij trekt een parallel met de natuur waar nauwelijks 
verspilling optreedt en veel middelen voor verschillende doelen kunnen worden ingezet (Hansen, 
Pauleit). In de strijd echter ontstaat de noodzaak om alle benodigde middelen zo goedkoop mogelijk 
in te zetten. Materialen, arbeidskrachten, ruimte, tijd, alles moet goedkoper beschikbaar komen 
naarmate de strijd verhardt. Zolang bovendien het idee overheerst 
dat middelen oneindig beschikbaar zijn, omdat de planeet groot 
genoeg lijkt, dan is er geen noodzaak om de middelen in te zetten 
voor twee of meer doelen.  
 
De noodzaak tot verandering komt nu van de kant van de planeet: 
de noodzaak om middelen in te zetten voor twee of meer doelen is 
er, omdat middelen niet meer vanzelfsprekend, of niet goedkoop, 
beschikbaar zijn. Grondstoffen zijn eindig. Steeds meer mensen 
beseffen dit en zien, in de woorden van Kate Raworth, dat economisch handelen zich afspeelt binnen 
een donut (Raworth). De buitenring van de donut wijst erop dat middelen niet alleen economisch 
schaars zijn, omdat er moeilijk aan te komen is, maar ook omdat ze op kunnen raken. De binnenring 
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geeft aan dat er in de strijd om te blijven handelen veel sociale rechten van burgers worden 
geschonden. Dit besef moet mensen in gang gaan zetten om steeds meer integraal te gaan handelen, 
bijvoorbeeld door te kiezen voor een zorgboerderij, of een wegdek dat warmte opvangt. Onze 
dominante wijze van handelen botst met de harde grenzen van de planeet en integraal handelen 
voegt zich naast strijd als een alternatieve handelwijze. 
 

Positieve neveneffecten 

Elke handeling begint vanuit de wens om een bepaald doel te bereiken. Dit doel noemen we het 
beoogde effect. Daarnaast zijn er positieve en negatieve neveneffecten, samen ook wel bekend als 
spill-over effecten. Meest bekend zijn de negatieve neveneffecten, omdat veel overheidshandelen en 
recht zich richt op het tegengaan van de schadelijke gevolgen van wat mensen in hun dagelijkse 
leven doen. Denk aan de uitstoot van stikstof waardoor het milieu zo sterk wordt aangetast dat het 
recht vrijwel elke activiteit verbiedt die nog tot meer uitstoot leidt. Minder bekend zijn positieve 
neveneffecten, omdat deze vaak worden genegeerd. Denk aan restwarmte die heel lang uit 
schoorstenen is afgefakkeld, maar tegenwoordig steeds meer wordt teruggewonnen. 
 
Strijd zet druk om positieve en negatieve neveneffecten te negeren: de positieve omdat het meer 
loont om tijd te steken in het beoogde effect, en de negatieve omdat het geld kost deze tegen te 
gaan. Ook integraal handelen begint met een enkel doel, zoals in Kloosterburen het bieden van zorg 
aan gehandicapten. Belangrijk verschil is dat positieve neveneffecten daarvan niet worden 
genegeerd, maar goed benut: hun dagbesteding bestaat uit onderhoud van de kloostertuin en 
groenten die zij produceren voor in maaltijden van het Olde Heem. 
 
Kloosterburen laat een opeenstapeling zien van effecten. Wij zien hierin een patroon en ontrafelen 
dat hieronder in zes stappen: 
 

1. Positieve neveneffecten worden het middel tot een volgend doel 
Het ontrafelen van de casus Kloosterburen begint door beoogde effecten te onderscheiden, zoals 
zorg voor gehandicapten. Deze zorg zet dagbesteding in als middel tot het doel van therapie. Door 
die dagbesteding in de tuin te doen ontstaan positieve neveneffecten, goed onderhoud van de tuin 
en productie van groenten. Deze neveneffecten zijn vervolgens weer een middel tot het dienen van 
andere doelen. Het onderhoud van de tuin dient voor instandhouding van een aantrekkelijke 
leefomgeving voor iedereen in Kloosterburen. De productie van groenten dient voor gezond en 
betaalbaar eten voor de bewoners van het Olde Heem. Positieve neveneffecten worden niet 
weggegooid, maar worden het middel tot een ander doel. 
 

2. Dubbel effect 
Effecten stapelen zich op, dat scheelt geld en levert extra kwaliteit op. Zo scheelt het geld om 
groenten niet op de markt te hoeven kopen. De kwaliteit is hoog, omdat de cliënten in de 
dagbesteding tijd en aandacht hebben om biologisch te kunnen kweken. Ook de kosten van de 
dagbesteding dalen, omdat deze dicht bij huis wordt gevonden op een locatie die daarvoor geschikt 
is. Bovendien stijgt de kwaliteit van de therapie, omdat veel cliënten profijt hebben van het werken 
in de tuin. Niet alleen maakt de therapie de tuin en zijn producten beter, maar zij maken ook de 
therapie beter. Deze verdubbeling in effect is bijzonder waardevol, want terwijl de kosten verder 
dalen stijgt de kwaliteit. 
 
De verdubbeling in effect treedt vaker op bij integraal handelen en het voorbeeld van wonen en zorg 
kan dit onderbouwen. Doel is een goede woonomgeving, de woning is het middel en deze heeft 
betere zorg als positief neveneffect; voor veel zorgcliënten stijgt de kwaliteit van therapie door 
verzorging in de eigen woning. Dit neveneffect is weer een middel tot een goede woonomgeving; de 
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kwaliteit van de woning stijgt wanneer mensen weten dat zij daar oud kunnen worden, ook als zij 
verzorging nodig hebben. Intra-actie is een concept om dergelijke verdubbeling te verklaren. In 
vergelijking met interactie geeft intra-actie aan hoe verschijnselen als wonen en zorg een relatie 
hebben waarin zij op elkaar kunnen ingrijpen. Zij veranderen daardoor, terwijl dit bij interactie 
achterwege blijft (Barad). Bij lang niet alle effecten is sprake van intra-actie, verdubbeling. Zo dient in 
Kloosterburen het onderhoud van de kloostertuin voor instandhouding van een aantrekkelijke 
leefomgeving, andersom heeft deze omgeving geen directe functie voor onderhoud van de tuin. 
 

3. Mensen 
Er zijn positieve neveneffecten die het middel worden tot soms onverwachte nieuwe doelen. Zo 
heeft werk aan verduurzaming van het Olde Heem spontaan geleid tot een alarmeringssysteem voor 
de bewoners. Dit positieve neveneffect komt voort uit de mensen die betrokken zijn. Hun creativiteit 
kan eindeloos veel van dit soort effecten voortbrengen. Een ander voorbeeld hiervan is het 
aanbieden van zorg voor ouderen en gehandicapten door hetzelfde zorgteam in het Olde Heem. 
Hoewel veel zorgtaken voor ouderen en gehandicapten overlappen, worden deze normaal gesproken 
niet gelijktijdig uitgevoerd. Combinatie van deze twee taken bespaart tijd en geld en kan de kwaliteit 
doen stijgen van de zorg en van het werk, omdat zorgverleners binnen budget meer tijd hebben. 
 

4. Schaalvergroting 
Een vast patroon binnen de opeenstapeling van effecten is steeds dat inzet van een middel leidt tot 
positief neveneffect dat weer het middel wordt tot een volgend doel. Dat bespaart kosten en levert 
extra kwaliteit. Het is belangrijk dit patroon te herkennen en te kunnen onderscheiden van twee 
andere patronen, schaalvergroting en competitie. Schaalvergroting blijkt bij de verduurzaming van 
het Olde Heem, de zonnepanelen kunnen ook dienen voor verwarming van de kerk. Dat is geen 
positief neveneffect, maar gewoon het vinden van een extra klant voor het overschot aan energie. 
 

5. Competitie 
Bij de opeenstapeling van effecten kan sprake zijn van samenloop met competitie, inzet van alle 
benodigde middelen tot een doel. Zo liggen inmiddels in Kloosterburen de huizenprijzen hoger dan in 
omliggende dorpen. Dat is weliswaar een positief neveneffect van veel inspanningen van anderen, 
maar de huizenverkoper zal enkel de winst hiervan incasseren en zelf geen positief neveneffect 
nastreven. Hij doet gewoon mee aan de competitie op de huizenmarkt. 
 
Niet alleen de huizenmarkt krijgt een stimulans, maar de gehele economie in Kloosterburen. Zo 
neemt het toerisme toe en ondernemers kunnen daarvan profiteren. Mogelijk leveren zij een 
bijdrage aan het integrale handelen bijvoorbeeld door producten uit de kloostertuin aan te bieden, 
of door zorgcliënten een werkervaringsplaats aan te bieden. Tegelijk geeft competitie hen geen kans 

om hieraan zeer uitvoerig aandacht te besteden. Hoe zit dit met 
consumenten nu de koopkracht stijgt door een betere lokale economie? 
Zullen zij die koopkracht inzetten voor de aankoop van middelen en 
daarbij nadenken over neveneffecten? 
 
Aankoop van zonnepanelen bij de eigen energiecoöperatie is een manier 
om koopkracht in te zetten en daarbij rekening te houden met de 
positieve neveneffecten van het middel dat wordt aangeschaft. Dat geldt 
ook voor het inkopen van zorg via de coöperatie Klooster&Buren. Geld 
circuleert op die manier langer in de lokale economie en stimuleert 
neveneffecten die weer ten goede komen aan die economie. Dat kan in 

de toekomst aanleiding geven tot nieuwe stappen waardoor de opeenstapeling van effecten verder 
groeit in Kloosterburen. De basis daarvoor is gelegd: de voorzieningen nemen toe in plaats van af, er 
wordt betere zorg aangeboden, het bewonersaantal is momenteel stabiel en er verhuizen zelfs 
mensen naar Kloosterburen, aangezien zij oud willen worden in de gecreëerde gemeenschap. 

Geld circuleert op 

die manier langer in 

de lokale economie 

en stimuleert 

neveneffecten 
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6. Gemeenschap 

Alle sociaaleconomische effecten in Kloosterburen worden overkoepeld door het ontstaan van een 
gemeenschap. Door doelen, activiteiten en ontwikkelingen aan elkaar te koppelen is ruimte voor 
iedereen om zich aan te sluiten bij alle initiatieven. Hierdoor ontstaat een vitale gemeenschap 
waaraan iedereen kan meedoen. Het ontstaan van deze gemeenschap is een positief neveneffect van 
alle initiatieven. Tegelijk is het een verzameling mensen die creatief zijn en bij elk volgend middel dat 
zij inzetten weer volgende positieve neveneffecten vinden om van te profiteren. Dit leidt tot een 
effectiviteit en efficiëntie per middel die, wanneer al deze middelen individueel zouden worden 
ingezet, niet mogelijk zijn. 

Negatieve neveneffecten en veerkracht 

Integraal handelen legt een kracht van de economie bloot die bij competitie niet wordt benut, omdat 
daar de positieve neveneffecten worden genegeerd. Soms zijn deze neveneffecten zo waardevol dat 
het de moeite loont daaraan wel te werken, zoals bij dijk en weg. Restwarmte is eindeloos lang 
afgefakkeld uit schoorstenen, maar heeft tegenwoordig economische waarde. Bijvangst van visserij 
ging meestal overboord, tenzij het om waardevolle vis ging; tegenwoordig is verboden om bijvangst 
weg te gooien, dus moet de visser dit wel te gelde maken, zelfs als hij daarop verlies maakt. Ook de 
negatieve neveneffecten worden bij competitie genegeerd. 
 
Handelen is onmogelijk zonder negatieve neveneffecten. Probeer maar eens te werken zonder 
uitstoot van geluid, warmte of stoffen. Het is toegestaan dat te negeren, tenzij dit verboden is en het 
recht eist dat adaptatie of mitigatie plaatsvindt. Het meest herkenbare voorbeeld van de verplichting 
om rekening te houden met een negatief neveneffect is het recht dat verbiedt om te veel lawaai te 
maken, of te veel stoffen in het milieu te lozen. Adaptatie is aanpassing aan negatieve neveneffecten, 
bijvoorbeeld door de bouw van een geluidscherm langs een snelweg. Mitigatie betekent 
vermindering van de oorzaak van deze effecten, bijvoorbeeld door de eis dat auto’s minder hard 
rijden of vrachtverkeer ’s nachts te verbieden. Adaptatie en mitigatie kosten vaak geld en dat is in 
geval van strijd reden negatieve neveneffecten zoveel mogelijk te negeren, want er is steeds druk om 
kosten zo laag mogelijk te houden. 
 
Bij integraal handelen brengt een doorlopend proces van handelingen positieve neveneffecten voort 
die kunnen dienen voor adaptatie en mitigatie van de negatieve neveneffecten die dit proces zelf 
voortbrengt, en ook van andere handelingen. De casus Kloosterburen levert daarvan een voorbeeld, 
maar creëert dit voldoende veerkracht om negatieve effecten op te vangen? Nu het dorp 
Kloosterburen weer groeit, groeit ook het aantal woningen en verkeer. Kan het dorp dat aan en kan 
het tegelijk vasthouden aan de opwaartse spiraal? Beschikt het bijvoorbeeld over voldoende groen 
om te helpen geluid, hitte en fijnstof op te vangen van meer woningen en verkeer? Kan de 
ontwikkeling van woningen en wegen zo gaan dat er tegelijk meer en beter groen komt dan 
voorheen, opdat geluid, hitte en fijnstof geen effect hebben? 
 
Wat wij in een casus als Kloosterburen waarnemen is dat men gebruik probeert te maken van zoveel 
mogelijk positieve neveneffecten. Zo wordt waarde gecreëerd voor adaptatie en mitigatie van 
negatieve neveneffecten. Dat gaat stap voor stap, in dit geval gedurende jaren en er zijn geen 
aanwijzingen dat dit stopt. Wij weten echter niet of het voldoende is; daarvoor ontbreken ons nu de 
gegevens. Dit verhindert niet om met een theorie te komen waarin de positieve neveneffecten de 
gevolgen van de negatieve neveneffecten dempen of teniet doen. In die theorie is integratie naast 
competitie het alternatief voor een duurzame economie. Op dit punt aangekomen kunnen we als 
tussenconclusie deze theorie samenvatten. 
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Tussenconclusie 

Integraal handelen bestaat uit de inzet van een middel tot twee of meer opeenvolgende doelen. Dat 
begint met een enkel doel Bij de inzet van het middel tot dat doel heeft dit middel een positief 
neveneffect dat bruikbaar is voor een ander doel. Ook dan heeft dit middel weer een positief 
neveneffect voor een volgend doel, enzovoort. Dit proces kan op enig moment uitgeput raken, of 
eindeloos doorgaan, maar het onderscheidt zich van strijd waar een middel uitsluitend dient voor 
een enkel doel. Bij zowel strijd als integraal handelen heeft de inzet van elk middel ook negatieve 
neveneffecten. Bij strijd is de druk groot deze effecten zoveel mogelijk te negeren. Bij integraal 
handelen bouwen de positieve neveneffecten veerkracht op om negatieve neveneffecten op te 
vangen. 
 
Dit is onze theorie en de bruikbaarheid daarvan willen we onderbouwen door deze toe te passen op 
de casus van het Koffiehuis in de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Dat doen we door integratie te 
beschouwen als een doorlopend proces. Handelen is een opeenstapeling van effecten, maar daarin 
zitten patronen, die we in de casus Kloosterburen aantreffen. Met behulp daarvan kijken we in de 
casus Koffiehuis hoe positieve neveneffecten het middel worden tot een volgend doel, en hoe in 
sommige gevallen dat leidt tot dubbele effecten. We geven aandacht aan situaties waarin mensen 
het middel zijn, en we wijzen op negatieve neveneffecten, schaalvergroting, samenloop met 
competitie binnen de opeenstapeling van effecten, en op de gemeenschap. 
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Casus Koffiehuis 

Inleiding 

In het centrum van Amsterdam ligt de Haarlemmerstraat met halverwege het Koffiehuis 
(www.koffiehuis.amsterdam). Dit is een plek voor dakloze mensen die bijna nergens welkom zijn, 
met of zonder verblijfstatus, een kleine beurs en vaak een zeer beperkt sociaal netwerk. In 2014 trok 
de gemeente de subsidie terug, maar het Koffiehuis heeft dit overleefd door aan de slag te gaan met 
steeds meer doelen: horeca, opvang, kringloop van kleding, stadsreiniging, groenonderhoud, 
schildersmateriaal, bakfiets-uitleen en zaalverhuur. Een opwaartse spiraal is in gang gezet die 
intussen zorgt voor het bereiken van meer daklozen met meer kwaliteit dan voorheen. Het aantal 
diensten blijft groeien en daarmee de betekenis voor daklozen, de buurt en de medewerkers. 
 

 
Figuur 2 Koffiehuis in de Haarlemmerstraat (foto: Koffiehuis) 

In deze paragraaf beschrijven en verklaren wij de gebeurtenissen rond het Koffiehuis vanaf 2014 met 
behulp van de theorie in de vorige paragraaf. We analyseren hoe de positieve neveneffecten van 
horeca en opvang zijn gebruikt om eerst aan de slag te gaan met ook kringloop van kleding, daarna 
stadsreiniging en groenonderhoud. We geven aan hoe dit zich nu voortzet rond een aantal meer 
diverse activiteiten: zaalverhuur, schildersmateriaal en bakfiets-uitleen. Zo creëert het Koffiehuis 
waarde, maatschappelijk en economisch, maar dit gaat verder. Het Koffiehuis keert negatieve 
neveneffecten van het handelen van anderen door te werken aan adaptatie en mitigatie. Ook 
daarvan analyseren wij de waarde, maar eerst ter inleiding nog een paar feiten van deze casus. 
 
Het Koffiehuis was van 2003 tot 2014 een door de overheid gesubsidieerd inloophuis voor daklozen. 
Voornaamste functie waren horeca en opvang, samen met enige hulpverlening. Daarachter ging de 
functie schuil om overlast van daklozen op straat te beperken. Daarnaast was er toen al de 
combinatie met de tweedehands kledingwinkel. Daklozen betrekken vaak kleren uit de kringloop. 
Door een deel daarvan te koop aan te bieden voegde het Koffiehuis inkomsten toe aan de subsidie: 
in 2014 was dit € 50.000 bovenop de subsidie van € 300.000. Deze subsidie was het grootste deel van 
de inkomsten. Van de in totaal € 350.000 ging 250.000 naar kosten voor personeel, 40.000 naar het 
pand en 60.000 naar overige posten zoals hulpverlening en koffie, die gratis werd geschonken. 
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Ook sinds 2014 is het Koffiehuis een laagdrempelige inloopvoorziening die dagelijks open is voor 
iedereen, vooral daklozen. Mensen uit deze laatste groep moeten sinds die tijd lid zijn om te kunnen 
participeren in de activiteiten van het Koffiehuis. Op dit moment komen rond de 70 mensen en het 
aantal groeit, zij zijn leden, voorheen kwamen rond de 50 mensen. Voor de leden is het Koffiehuis 
een thuishaven waar zij elkaar ontmoeten, goedkoop kunnen eten en drinken en even tot rust 
komen. Leden kunnen via het koffiehuis werken als vrijwilliger tegen een kleine vergoeding van ca. € 
15 per dag, ongeveer gelijk aan hun dagelijkse kosten voor levensonderhoud. De buurt is nauw 
verbonden met het Koffiehuis door de functies die de daklozen dagelijks verrichten. 

Analyse 

Opvang 

De naam Koffiehuis zegt het al, het is in de allereerste plaats een horecagelegenheid. Leden kunnen 
daar eten en drinken en het kostte het Koffiehuis vorig jaar € 48.000 om dit goedkoop aan te bieden. 
Dat wil niet zeggen gratis, tegenover totaal € 67.000 aan kosten stonden € 19.000 aan inkomsten; 
samen 48.000 verlies, maar dat hoort bij de functie van opvang. Dit verlies blijft binnen de perken 
door lokale ondernemers die voedsel doneren dat bij het Koffiehuis aan daklozen wordt verkocht. 
Horeca en opvang delen het pand, het gezamenlijke kantoor, administratiekosten en opslagruimten 
en hebben hierdoor beide minder kosten dan ze afzonderlijk zouden hebben. Zij delen deze met nog 
weer andere functies, zoals de kledingwinkel, waardoor de kosten per functie verder dalen. 
 
Is het Koffiehuis in de eerste plaats een middel tot opvang, of een middel om overlast van daklozen 
in de buurt te beperken? Het is beide, net zoals in het voorbeeld van wonen en zorg in de vorige 
paragraaf is sprake van dubbel effect. Als middel tot opvang heeft het Koffiehuis als waarde het 
beperken van het negatieve neveneffect van de aanwezigheid van daklozen in de buurt, de overlast 
die zij geven. Als positief neveneffect heeft het Koffiehuis de verbetering van het welzijn van 
daklozen door hun opvang te bieden. Het scheelt kosten voor beperking van overlast, nu er al voor 
de opvang wordt betaald, en andersom, terwijl de kwaliteit stijgt. 
 
De kwaliteit van de beperking van overlast stijgt door dit te doen in de vorm van opvang. De kwaliteit 
van opvang stijgt naarmate deze minder wordt geassocieerd met overlast en daarom door de buurt 
kan worden omarmd. Er is sprake van dubbel effect, en voorwaarde daarvoor is dat het middel 
geschikt is voor beide doelen, of daarvoor geschikt wordt gemaakt. Zeker door zijn ligging in de 
winkelstraat was het Koffiehuis altijd al geschikt voor beide doelen en ook voor volgende doelen. 
Opvang is ook het bieden van schone kleding aan daklozen door het halen van kleding uit de 
kringloop en door de aanwezigheid van wasmachines. Inzet van deze middelen, en van ruimte in het 
Koffiehuis, had al voor 2014 de kledingwinkel als gevolg. 

Kledingwinkel 

De kledingwinkel is een positief neveneffect van inzet van het Koffiehuis als middel tot opvang, 
omdat al werd gewerkt met tweedehands kleding en kledingreiniging. Aanvullende voorwaarden zijn 
ligging in een winkelstraat waarin een winkel voor vintage kleding uitstekend past, sympathieke 
uitstraling als onderdeel van een opvanghuis, en ligging in een welvarende buurt met bewoners die 
veel kleding weggeven en kopen. Dat doen zij graag in deze winkel, omdat de daklozen van het 
Koffiehuis veel teruggeven aan de buurt, zeker met de stadsreiniging en groenonderhoud. Er ontstaat 
een aantal volgende positieve neveneffecten waarvan schone kleding voor daklozen al is genoemd. 
Een ander is werkgelegenheid in de kledingwinkel voor enkele daklozen.  
 
Kringloop van kleding is ook mitigatie van een negatief effect, namelijk het weggooien van goede 
spullen, wat slecht is voor het milieu en de grondstoffenvoorraad. Verder zijn er aanzienlijke 
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inkomsten uit kledingverkoop, afgelopen jaar € 58.000. Dat gaat vooral naar de primaire doelen: 
meer welzijn en minder overlast door opvang. Zo grijpt veel in elkaar en komt een volgend voorbeeld 
van dubbel effect aan het licht: het Koffiehuis maakt de buurt beter en de buurt maakt het Koffiehuis 
beter. Om hun waardering daarvoor te laten blijken, hebben vrijwel alle winkeliers sinds 2014 naast 
hun kassa een collectebusje; dat levert jaarlijks zo’n € 63.000 op. Zij zien hoe de waarde van de 
Haarlemmerstraat stijgt als winkelstraat en dat helpt hen in de competitie waaraan zij als winkeliers 
moeten meedoen. 

Stadsreiniging  

Bij de behandeling van de casus Kloosterburen lieten we zien wat er gebeurt als mensen het middel 
worden naast materiële zaken als gebouwen en tuinen. Dan komen volgende en belangrijke positieve 
neveneffecten aan de orde en dat is niet anders in deze casus Koffiehuis. In tijden dat er nog subsidie 
was werd de arbeidskracht van de daklozen genegeerd. Door daarvan nu ten volle gebruik te maken 
worden uiteenlopende volgende positieve neveneffecten benut en 
negatieve neveneffecten gekeerd. Dat begint met de Haarlemmer 
Helden, een veegploeg van leden van het Koffiehuis die de buurt 
schoonhouden.  
 
De Haarlemmer Helden vegen vier keer per week in de buurt en 
daarnaast houden ze de speeltuinen schoon. Belangrijk positief 
neveneffect hiervan is verbetering van de kwaliteit van de opvang. 
Vóór 2014 waren de daklozen een probleem dat zo goed mogelijk 
werd beheerst door hen zoveel mogelijk binnen het Koffiehuis te houden. Het effect van die vorm 
van opvang op hun welzijn had veel minder kwaliteit dan het effect van de vorm die nu is gekozen en 
waarbij de daklozen juist naar buiten gaan. Door zich in te zetten voor de buurt voelen zij zich serieus 
behandeld, onder meer omdat zij hiervoor inkomsten krijgen, en dragen ze bij aan de kwaliteit van 
de buurt in plaats van dat zij daaraan afdoen. Hier is weer sprake van een voorbeeld van dubbel 
effect. 
 
Positief neveneffect van opvang is een schone buurt, en positief neveneffect van het schoonhouden 
van de buurt is een betere opvang. Hier komt nog een effect bij: het schoonhouden van de buurt 
betekent vermindering van het negatieve neveneffect van overlast door daklozen, en positief 
neveneffect van minder overlast is een betere acceptatie van opvang door de buurt. De gemeente 
heeft niet alleen een schone buurt, maar ook minder zorgen om overlast. Als tegenprestatie betaalt 
de gemeente voor de veegwerkzaamheden € 40.000 euro. Voor dat geld krijgt de gemeente nog 
meer, want een schone straat draagt ook bij aan sociale veiligheid, normaal een stevige kostenpost 
voor de gemeente. 

Groenonderhoud, het Groenproject Haarlemmerbuurt 

Bijdragen aan sociale veiligheid is het tegengaan van het negatieve neveneffect van de degeneratie 
van een buurt. Het Koffiehuis draagt bij aan regeneratie en doet dit ook door plaatsing en onderhoud 
van plantenbakken in de buurt. Dat is in de allereerste plaats een positief neveneffect van de 
veegploeg. Door deze tot een succes te maken is de weg bereid voor dit groenonderhoud door 
daklozen. In de tweede plaats vindt hier een herhaling plaats van vrijwel alles wat zich voltrekt aan 
effecten bij de veegploeg, zowel voor de buurt als voor de leden en voor het Koffiehuis. Verschil is 
dat de buurt niet schoner wordt, maar groener. Groen zorgt voor groter woongenot, meer 
biodiversiteit en alleen bij heel veel groen voor klimaatadaptatie. De gemeente betaalde voor het 
groenonderhoud vorig jaar € 24.000. 

Het Koffiehuis maakt 

de buurt beter en de 

buurt maakt het 

Koffiehuis beter 
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Diversen: zaalverhuur, schildersmateriaal, bakfiets-uitleen 

Inmiddels strekt het gebied waar de daklozen van het koffiehuis werkzaam zijn zich verder uit. Het 
groen wordt nu ook in het Westerdok onderhouden en nieuwe stukken groen staan op de agenda; 
deze zijn van een dermate omvang dat voor de stad enig positief effect op klimaatadaptatie aan de 
orde is. Daarnaast is de veegploeg actief in het Westerdok en in de 9 Straatjes, buurten buiten de 
Haarlemmerstraat. Hier is sprake van schaalvergroting, vergelijkbaar met wat zich ook voltrekt in de 
casus Kloosterburen. Een andere vorm van schaalvergroting is verhuur van de zaal in het Koffiehuis 
na sluitingstijd voor de daklozen, zodat de tijd wordt uitgebreid waarin exploitatie van het gebouw 
plaatsvindt. Dit leverde vorig jaar € 2.000 op. 
 
Hiermee is het verhaal nog niet rond, want er is een gestage groei van doelen die opbrengsten 
leveren. De twee laatste activiteiten die wij hier behandelen zijn schildersmateriaal en bakfiets-
uitleen. De winkel blijft zitten met onverkoopbare kleding, vodden eigenlijk. Die worden verknipt en 
verkocht aan schilders en dat leverde vorig jaar € 1.000 op. Net zoals wij zaalverhuur zien als 
schaalvergroting van exploitatie van het gebouw, zien wij dit als schaalvergroting van de 
kledingverkoop. Het gaat te ver om zaalverhuur te beschouwen als positief neveneffect van het 
gebouw, en ook om voddenverkoop te zien als positief neveneffect van kledingverkoop. Dan zou echt 
een nieuw en ander doel worden gediend, en dat is in beide voorbeelden niet het geval, het gaat hier 
om schaalvergroting. 
 
Schaalvergroting en het tegengaan van negatief neveneffect zijn tenslotte het geval bij de verhuur 
van een bakfiets. De kledingwinkel heeft een bakfiets aangeschaft, maar deze werd een deel van de 
tijd niet gebruikt. Door deze – inclusief bestuurder – te verhuren creëert men weer schaalvergroting. 
Verhuur vindt plaats met een dakloze als berijder. Veel van deze mensen kampen met problemen, 
niet zelden verslavingsproblemen. Hen werk geven, zoals op de bakfiets, is een manier om negatieve 
neveneffecten van hun bestaan tegen te gaan (Allcott, Sunstein). Dit gaat verder dan alleen hun 
welzijn, want kan het punt bereiken dat het therapeutische waarde heeft, hoewel het Koffiehuis 
geen therapie kan of wil gaan bieden. 

Gemeenschap 

Kleding geven en ook aankopen in de winkel is een manier waarop de buurt verbonden is met het 
Koffiehuis. De gemeenschap is belangrijk, zoals blijkt uit de donaties van geld en ook van voedsel 
door de winkeliers. Zij doen dit omdat het Koffiehuis helpt om de concurrentiepositie te verstevigen 
van de Haarlemmerstraat, maar ook als lid van de gemeenschap. Net als in Kloosterburen is hier 
sprake van een dubbel effect, want het Koffiehuis bouwt mee aan het gemeenschapsgevoel. Positief 
neveneffect van het Koffiehuis is het ontstaan van meer gemeenschapsgevoel tussen bewoners, 
ondernemers én de daklozen. Positief neveneffect van de gemeenschap tussen al deze mensen is het 
Koffiehuis dat anders niet zou kunnen blijven bestaan.  

Waarde 

De gemeente stopte in 2014 de subsidie omdat naar haar mening illegale daklozen niet in 
aanmerking komen voor opvang. Dit is met name de doelgroep van het Koffiehuis. Die groep komt 
niet in aanmerking voor welzijn, laat staan voor zorg, zoals therapie. Dit laatste kan het Koffiehuis 
niet bieden, maar welzijn biedt het wel. Daarmee biedt het Koffiehuis sinds 2015 vanuit een 
zelfstandige operatie wat tot en met 2014 werd geboden met subsidie van de gemeente. Dit kan 
omdat het Koffiehuis nu zo veel meer biedt: stadsreiniging, groenonderhoud, schildersmateriaal, 
bakfiets-uitleen, zaalverhuur en de kledingwinkel, die er voor 2015 ook al was. Tegenover dit alles 
staat geld, maar iedereen kan zien dat veel meer maatschappelijke waarde wordt geleverd. 
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Al in 2015 werd een positief resultaat bereikt van € 10.000, 
mede omdat de gemeente in een overgangsregeling nog een 
paar kosten dekte. Naast de extra inkomsten waaraan sinds 
die tijd wordt gewerkt, zijn de personeelslasten sterk 
gekrompen. Die waren in 2014 nog € 250.000 van de totale 
omzet van € 350.000. Nu bedragen zij slechts € 50.000, 
doordat het Koffiehuis grotendeels door vrijwillers en de 
daklozen zelf wordt gerund. Wel is er de € 12.000 voor de 
vergoedingen voor het werk van de daklozen, dus die horen in 
feite bij de personeelskosten. Het bedrag van € 63.000 voor 
donaties is welkom, maar het is ook verdiend, er staat veel 
meerwaarde tegenover voor de buurt. De buurt maakt zich 
sinds 2014 sterk voor het voortbestaan van het Koffiehuis. 
 
Samengevat was er tot 2015 sprake van het bereik van ca. 50 
daklozen met een begroting van € 300.000 en de 
tweedehands kledingwinkel, die € 50.000 extra inbracht. 
Behalve die winkel en het beperken van overlast was er geen 
effect op de omgeving. Vanaf 2015 is zonder subsidie gewerkt 
aan een resultaat dat in 2018 ca. 70 daklozen bereikte met aanzienlijk meer effect op de omgeving 
en een begroting van € 179.000. Nog vooraf aan onze conclusie hieronder leidt dit tot de 
constatering dat integraal handelen bijzonder effectief kan zijn. In elk geval aanzienlijk effectiever 
dan het werk van gesubsidieerde instellingen met een enkel doel. Ook creëert het gunstige 
omstandigheden voor bedrijven die in competitie moeten overleven. 

  

Baten 2018   

horeca  19.000  

Kleding 59.000  

stadsreiniging 40.000  

groenonderhoud 24.000  

schildersmateriaal 1.000  

bakfiets-uitleen  5.000  

zaalverhuur 2.000  

donaties 63.000 213.000 

Lasten 2018   

inkoop horeca 67.000  

vergoedingen 12.000  

personeel 50.000  

huisvesting 40.000  

overige 10.000 179.000 

Resultaat  34.000 
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Conclusie en aanbevelingen 
Casussen als Kloosterburen en het Koffiehuis werpen nieuw licht op handelen, omdat zij laten zien 
dat een middel inzetbaar kan zijn tot twee of meer doelen. Dat staat in contrast tot gangbare 
handelingstheorie in onder meer bestuurskunde, bedrijfskunde en economie. Daarin worden alle 
benodigde middelen ingezet tot het behalen van een doel. Dat past bij competitie, strijd: alleen wie 
het doel sneller en goedkoper haalt, komt als winnaar naar voren. Dus werpt hij alle benodigde 
middelen in de strijd. Daarbij past niet om zo’n middel voor een tweede doel in te zetten, zeker niet 
als dit geen direct doel voor hem is. Nu casussen als Kloosterburen en het Koffiehuis het succes 
daarvan laten zien, is nodig om binnen de handelingstheorie onderscheid te maken tussen twee 
soorten handelen, competitie en integratie. 
 
Competitie dwingt tot het negeren van neveneffecten, spill-over effecten, positieve en negatieve. Als 
de concurrent deze negeert, dan verlies je wanneer jij wel aan deze neveneffecten werkt en daarvoor 
kosten maakt. Strijd neemt enkel kosten voor maatregelen als adaptatie en mitigatie als dat wordt 
afgedwongen. Dit heeft degeneratie tot gevolg wanneer de omgeving niet veerkrachtig genoeg is om 
de negatieve neveneffecten op te vangen. Integratie toont aan dat dit ook anders kan. Positieve 
neveneffecten worden een middel tot een volgend doel. Zij bouwen de veerkracht van de omgeving 
op waardoor deze beter in staat is om de klappen van negatieve neveneffecten op te vangen. 
Integratie zorgt met andere woorden voor een reductie van spill-over effecten door de positieve 
effecten te gebruiken en met behulp daarvan de negatieve effecten zoveel mogelijk weg te werken. 
 
Ook al is de omgeving veerkrachtig genoeg om de klappen op te vangen, toch wentelt strijd de 
negatieve neveneffecten af op de omgeving. Dat is duur voor de samenleving en ook mist de 
samenleving kansen door het niet gebruiken van positieve neveneffecten in de strijd. Dit drukt niet 
op de portemonnee van de winnaars, wel op die van de samenleving, en daartoe behoren de 
winnaars uiteindelijk ook. Deze wijze van handelen is dominant en integraal handelen zal zich 
moeten bewijzen als beter alternatief. Hoe kunnen we  aantonen dat integraal handelen beter is? 
Dat hebben wij geprobeerd, maar we hebben vermeden om integratie neer te zetten als alternatief 
in de plaats van competitie. Het komt ernaast en is vaak beter dan competitie, maar niet altijd. 
Vooruitlopend op nader onderzoek, kunnen we daarover al wel wat zeggen. 
 
Om te beginnen kunnen integratie en competitie uitstekend naast elkaar bestaan, kijk maar naar de 
winkeliers in de Haarlemmerstraat die de dienstverlening van het Koffiehuis zeer waarderen. Ook in 
Kloosterburen profiteert het competitief handelen van het integraal handelen, denk aan de verkoop 
van huizen en aan het toerisme. In Kloosterburen organiseert de gemeenschap zich om collectief 
zorg en energie in te kopen en ook daarvan profiteren aanbieders die functioneren in een 
competitieve omgeving. Wij nemen waar dat er een symbiose bestaat tussen aan de ene kant 
initiatieven die integraal handelen en aan de andere kant marktpartijen in een competitieve 
omgeving. Zeker het Koffiehuis laat zien dat van die symbiose veel minder sprake is bij overheden en 
aanbieders van gesubsidieerde diensten. 
 
De overheid biedt diensten aan als stadsreiniging en groenonderhoud en met gesubsidieerde 
instellingen biedt de overheid diensten aan als opvang en welzijn. Hoewel dit publieke diensten zijn, 
passen zij binnen het competitief handelen en niet binnen het integraal handelen. Dergelijke 
diensten draaien namelijk om het bereiken van een enkel doel en daarvoor inzetten van alle 
benodigde middelen. Het Koffiehuis biedt die diensten aan als onderdeel van integraal handelen en 
met veel meer succes. Integraal handelen is hier geen alternatief naast competitie, het komt in de 
plaats van competitie, maar waarom? Een antwoord kan komen door te kijken naar misschien wel 
het oudste voorbeeld van integraal handelen, de dijk waarop ook een weg komt. 
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Een weg is zo’n voor de hand liggend positief neveneffect van een dijk, en op de plek waar dat 
gebeurt is de aanleg van een dijk zo’n uniek werk, dat het bijna vreemd is dat niet meteen samen te 
doen. Zo denken de initiatiefnemers van het Koffiehuis ook: het vegen van de buurt is een niet te 
missen kans om de opvang en het welzijn van een zeer kwetsbare groep mensen te verbeteren. 
Tegelijk kun je het vegen ook goed en betaalbaar regelen. Het is daarnaast een kans op meer effect, 
zoals betere sociale veiligheid. De gemeente Amsterdam is spekkoper en heeft dit ingezien en een 
ommezwaai gemaakt. 
 
Voor de gemeente is stadsreiniging nog steeds een doel. Daarvoor worden ook nog steeds alle 
benodigde middelen ingezet, maar nu anders. In plaats van te zoeken naar de beste middelen met de 
laagste kosten voor reiniging, wordt nu gezocht naar middelen die even goed en goedkoop zijn, maar 
ook nog op andere terreinen leiden tot de besparing van kosten en het realiseren van baten. Dit is 
net zoals de weg op een dijk een niet te missen kans. Voorwaarde is dat degene die de kans geeft, in 
dit geval de gemeente, er zelf ook profijt van heeft. 
 
Meer onderzoek naar meer casussen leidt hopelijk tot beter inzicht in de verhouding tussen 
integratie en competitie. Meer kunnen wij nu niet bieden op basis van de casussen die wij hebben 
onderzocht. We denken dat duidelijk genoeg is geworden dat integratie en competitie twee 
aanvullende vormen van handelen zijn die elkaar kunnen versterken. Afhankelijk van de situatie kan 
integratie grote voordelen opleveren voor maatschappelijke initiatieven. 

Aanbevelingen 

Wij zijn ons bewust van het feit dat we in deze publicatie geen sluitend bewijs geven voor de stelling 
dat in casussen als Kloosterburen en het Koffiehuis voldoende veerkracht wordt gerealiseerd om alle 
negatieve neveneffecten in de omgeving aan te kunnen. Elke waarnemer zal het verschil 
onderkennen dat in deze casussen wordt gemaakt, maar het opmaken van zo’n balans is iets om 
verder uit te zoeken. Dat is onze eerste aanbeveling en die betreft: nader onderzoek en meer 
experimenten.  
 
Onze tweede aanbeveling betreft de praktijk, waaronder de trekkers van casussen als Kloosterburen 
en het Koffiehuis. Bedenk bij elk middel welk volgend doel je daarmee ook kunt bereiken. Met 
andere woorden, kijk welk positief neveneffect het meest voor de hand ligt voor een volgende actie. 
Maak niet de fout door te kiezen voor acties zonder naar de neveneffecten te kijken, want dan sla je 

misschien een stap over. Werken in het groen kwam voor het Koffiehuis 
ná de veegploeg en niet daarvoor, omdat vegen makkelijker uit te leggen 
was dan groen, maar groen was na het vegen ook makkelijk uit te leggen. 
 
Onze derde aanbeveling is financieel, omdat initiatiefnemers steeds op 
zoek zijn naar geld. Zelfs met sterke voorbeelden als Kloosterburen en het 
Koffiehuis blijft geld een probleem, omdat financiers niet gewend zijn aan 
integrale oplossingen. Hét argument vóór die oplossingen is de autonome 
groei van integraal handelen, waardoor steeds meer waarden worden 
gecreëerd tegen steeds lagere lasten, omdat de kosten worden gedeeld. 
Daar kan competitief handelen niet tegenop, maar hoe toon je dat aan? 

Hoe laat je bijvoorbeeld een gemeente zien dat deze spekkoper is bij het laten vegen van de buurt 
door daklozen? 
 
Om de business case van een activiteit aan te tonen gebruiken mensen vaak een business model 
canvas. Die zijn echter gemaakt voor activiteiten die passen binnen competitief handelen. Werken 
met positieve en negatieve neveneffecten past daar niet in. Wij gaan hier (nog) geen canvas maken 
voor integrale business cases, maar kunnen wel schetsen welke sterke punten je moet laten zien aan 

Bedenk bij elk 

middel welk 

volgend doel je 

daarmee ook kunt 

bereiken 
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een investeerder of financier, wil je zijn medewerking krijgen. Dit zijn vijf sterke punten die nooit 
getoond kunnen worden door iemand met een competitieve in plaats van een integrale business 
case: 
 

1. Jouw activiteit is een uitstekend middel tot een doel 
Ook al pak jij het heel anders aan, jouw doelbereik is op z’n minst even goed als van ieder ander, dus 
verdien je daarvoor een eerlijke vergoeding. Denk aan groenvoorziening maar dan anders, want door 
daklozen, die zorgen voor een even groene straat. 
 

2. Kosten delen 
Jouw activiteit is het positieve neveneffect van al lopende activiteit waardoor jouw kosten laag zijn, 
omdat je die deelt met de al lopende activiteit. De daklozen zijn al gemobiliseerd om te werken aan 
stadsreiniging en kunnen heel eenvoudig ook voor groenvoorziening worden ingezet. 
 

3. Jouw activiteit heeft ook weer positieve neveneffecten 
Er zijn activiteiten die weer mogelijk worden gemaakt door de activiteit waarop jij nu gericht bent. 
Die activiteiten behalen makkelijker een positieve business case, omdat zij kosten met jou gaan delen 
en omdat ze inkomsten gaan genereren. Het maken van schildersmaterialen en verhuren van een 
bakfiets volgt heel eenvoudig uit de kledingwinkel. 
 

4. Jouw activiteit scheelt kosten voor anderen aan negatieve neveneffecten 
Jouw activiteit betekent adaptatie of mitigatie van problemen van een ander. Deze is daardoor beter 
af en wil jou daarvoor betalen. Ook als hij niet kan of wil betalen verlicht je nog steeds deze 
problemen en dat is hoe dan ook van maatschappelijke waarde. De gemeente Amsterdam krijgt 
meer sociale veiligheid. Zij betaalt daarvoor niet direct, maar wel indirect door te betalen voor 
stadsreiniging en groenvoorziening. 
 

5. Jouw activiteit kan groter 
Kijk of jouw activiteit in aanmerking komt voor schaalvergroting; kan deze activiteit langer, op meer 
plekken, voor meer mensen worden toegepast? Zowel de veegploeg als de groenvoorziening gaan 
steeds grotere gebieden bestrijken. 
 
Onze laatste aanbeveling betreft mensen met interesse in economie en vooral nieuwe economie. Het 
lijkt erop dat bottom-up, vanuit maatschappelijke initiatieven, inzichten worden geleverd waarmee 
we de nieuwe economie op micro-economisch niveau kunnen aanjagen. Zij bieden integratie als 
alternatief naast competitie als leidend principe in de economie. Onze aanbeveling is om dit verder 
te testen met initiatiefnemers en actieve bewoners en om te kijken wanneer integratie en competitie 
van toepassing zijn binnen werk van overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
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