
2 De Münchhausenbeweging

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de Münchhausenbeweging. Het hoofdstuk opent
met een historische schets van de ontwikkeling van de beweging. Deze schets start
bij de initiatieffase in 2005 en hij loopt door tot het einde van de periode van
dataverzameling van het onderzoek, begin 2010.

Verder wordt de situatie in Rotterdam geschetst. Daarbij wordt een beeld gegeven
van de groep kwetsbare Rotterdammers. Ook wordt in vogelvlucht een beeld
gegeven van de politieke ontwikkelingen in Rotterdam. Deze ontwikkelingen
vormen de context voor het werk van de beweging.

Aansluitend wordt geschetst hoe de Münchhausenbeweging tewerk gaat. Hier-
mee ontstaat een antwoord op de eerste deelvraag van dit onderzoek. Dit is de vraag
naar de begrippen die de aanpak van de samenwerking van de leden van de
Münchhausenbeweging beschrijven en naar de onderlinge samenhang tussen deze
begrippen. Deze aanpak wordt beschreven op het niveau van de zichtbare
gebeurtenissen die de beweging in gang zet en op het niveau van de waarden van
de beweging. Daarna wordt een reeks onderliggende begrippen geïntroduceerd.
Daarmee wordt de Münchhausenbeweging getypeerd als een beweging voor keten-
samenwerking. Verder beschrijven deze begrippen het stelsel van overtuigingen van
de leden van de Münchhausenbeweging. Het samenstel van deze begrippen vormt de
essentie van het gedachtegoed van de leden van de Münchhausenbeweging. Ieder
van deze begrippen wordt op deze plaats slechts vluchtig geïntroduceerd. In de
hoofdstukken vier tot en met elf wordt ieder van deze begrippen apart behandeld.

De laatste paragraaf van dit hoofdstuk geeft een antwoord op de tweede deelvraag
van dit onderzoek. Dit is de vraag naar de typering van de aanpak van de
Münchhausenbeweging. De aanpak van de Münchhausenbeweging wordt hier
beschreven als een zoekproces. Zichtbaar wordt dat dit zoekproces bestaat uit een
voortdurend samenspel van bewustwording, ontmoeten en doen. Deze aanpak
wordt geduid als een proces van zingeving.
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Bij het maken van concrete keuzen over te ondernemen acties, blijkt dat er sprake
is van strijdende logica’s. Zo ontstaat er een debat over de vraag of het proces moet
worden ingezet als een proces van cultuurverandering, als een proces van beïnvloe-
ding van politiek en stadsbestuur of als een proces van structuurverandering. In de
beschrijving wordt zichtbaar dat ieder van deze wegen bewandeld wordt. Daarbij
wordt zichtbaar wat de verschillende soorten uitkomsten zijn die hiermee bereikt
worden.

Met dit hoofdstuk is de beschrijving van de Münchhausenbeweging niet compleet.
Ieder van de opvolgende hoofdstukken opent met een verdieping van de beschrij-
ving. Hierin worden gebeurtenissen beschreven of aspecten belicht die meer diep-
gang geven aan de casus. Aansluitend op deze beschrijvingen volgt in die
hoofdstukken een theoretische verdieping en een confrontatie van de gebeurtenissen
in de Münchhausenbeweging met de bevindingen uit het literatuuronderzoek.

2.1 Het ontstaan en de ontwikkeling van de Münchhausenbeweging

Na afloop van het zomerdebat over het souterrain van de woningmarkt (zie
paragraaf 1.3) raken Martien Kromwijk, Dominic Schrijer en Sjef Czyzewski in
gesprek. Ze zijn geraakt door de thema’s en de toon van het debat. Ze constateren
dat er een problematiek is van kansarme Rotterdammers die mede veroorzaakt
wordt doordat de instituties slecht op elkaar zijn aangesloten. Ze voelen zich
aangesproken om met elkaar te onderzoeken wat zij hieraan kunnen doen.

Daarvoor hebben ze allereerst versterking nodig. In hun gesprek vallen de namen
van Piet Boekhoud, Aad van Nes en Henry van Vlodrop. Met hen worden contacten
gelegd. Ze organiseren een gezamenlijke bespreking, die later de aanzet van de
Münchhausenbeweging zal blijken te zijn geweest. Tabel 2.1 geeft een overzicht van
de namen en de toenmalige functies van de initiatiefnemers van de Münchhausen-
beweging.

Initiatiefnemer Functie

Martien Kromwijk Bestuursvoorzitter Woonbron

Dominic Schrijer Bestuurder deelgemeente Charlois

Sjef Czyzewski Bestuursvoorzitter Bouman GGZ

Piet Boekhoud Bestuursvoorzitter Albeda College

Aad van Nes Directeur Roteb

Henry van Vlodrop Bestuursvoorzitter Zadkine College

Tabel 2.1 Initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging
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2.1.1 De initiatieffase

In de periode van januari 2005 tot februari 2006 komen de initiatiefnemers geregeld
bij elkaar. In de eerste maanden van 2005 treffen ze elkaar maandelijks. Bij deze
vergaderingen is een aantal medewerkers uit de eigen organisaties betrokken.
Daarnaast zijn de professoren Kees Ahaus en Roel in ’t Veld als gasten aanwezig
bij een aantal van de besprekingen.

Bij de eerste verkennende bespreking herkennen de initiatiefnemers elkaar in de
analyse van de probleemsituatie. Zij versterken elkaar in de keuze dat zij daar iets
aan willen doen. De slotconclusie van de bespreking wordt door Martien Kromwijk
en Dominic Schrijer samengevat in de uitnodiging voor een tweede bespreking. Deze
conclusie is samengevat in drie punten: “Wij zijn slechts de wegbereidende groep,
voor de initiatieffase. Wij sluiten anderen niet uit, maar beogen hen juist mee te
nemen. Daartoe organiseren we nog dit voorjaar een gezamenlijk kader, dat
aansluitend in alle relevante groepen van partners wordt gedeeld, om gezamenlijk
op te trekken.”

In de uitnodiging voor de tweede bespreking doen Kromwijk en Schrijer het
voorstel het initiatief te vernoemen naar de Baron van Münchhausen. Daarmee
typeren ze hun initiatief als een poging ‘om hun plicht als soldaat te doen’ en om
‘zichzelf aan de haren uit het moeras omhoog te trekken’. Deze naam wordt
omarmd. Hij blijft echter niet onbesproken. Nog in het laatste stadium van de
initiatieffase ontstaat hierover discussie. Dit heeft ermee te maken dat het begrip
Münchhausen niet alleen verwijst naar het verhaal van de baron. Het is ook de naam
van een psychiatrisch ziektebeeld waarmee de beweging niet geassocieerd wil
worden. Uiteindelijk kiezen de initiatiefnemers er toch voor om de naam te
handhaven. Dit gebeurt omdat de Baron van Münchhausen naar het oordeel van
de initiatiefnemers krachtig verbeeldt wat er bedoeld wordt en omdat er al enige
bekendheid is opgebouwd onder deze naam.

In de tweede vergadering besluiten de initiatiefnemers om hun intenties te
bekrachtigen door het opstellen van het Münchhausenmanifest. Dit manifest
komt in korte tijd tot stand. In het manifest wordt allereerst de problematiek
verwoord. Daarna volgt een oproep aan de maatschappelijke organisaties om hun
eigen verantwoordelijkheid te nemen en aan de politiek om de benodigde regel-
ruimte te scheppen. Het manifest beschrijft welke partijen de Münchhausenbewe-
ging bijeen tracht te brengen. Zij worden verbeeld door een klavertje vier dat vier
levensgebieden toont (figuur 2.1). Uit ieder van deze levensgebieden zijn vertegen-
woordigers nodig. Alleen samen kunnen zij zorgen voor een integraal hulpaanbod.
De initiatiefnemers vormen een eerste vertegenwoordiging van deze vier levens-
gebieden. Daarnaast is Dominic Schrijer een representant van een vijfde groep
organisaties die van belang zijn. Deze groep instanties bestaat uit de gemeente en uit
veiligheidsdiensten. Ook vanuit deze instanties sluiten mensen zich in een latere fase
aan bij de Münchhausenbeweging.
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Figuur 2.1 Het klavertje vier van de Münchhausenbeweging

Tegelijkertijd zijn de initiatiefnemers op zoek naar mogelijkheden om tot concrete
initiatieven te komen. Een aantal van deze initiatieven krijgt direct een plaats in het
Münchhausenmanifest. Een verder initiatief is het aanstellen van een procesgroep.
De groep krijgt als opdracht om te gaan werken aan het opstellen van ketenpro-
cessen en aan het beschrijven van enkele cases van mensen die tussen wal en schip
dreigen te raken. De groep wordt begeleid door professor Kees Ahaus. Deelnemers
aan de groep zijn directe medewerkers van de initiatiefnemers die een beleids-
ondersteunde rol hebben of die hun sporen verdiend hebben in het vormgeven van
de samenwerking tussen ketenpartners.

Tijdens een van de besprekingen van de procesgroep in mei 2005 ontstaat discussie
over de ontwikkelingen bij een van de initiatieven van de Münchhausenbeweging.
Het betreft de omvorming van het verzorgingshuis ‘De Nachtegaal’ in Charlois naar
een foyer. Buurtbewoners hebben lucht gekregen van de beoogde nieuwe functie van
het verzorgingshuis en zij komen in opstand. Uit de reacties van de partners op dit
protest wordt zichtbaar dat hun onderlinge solidariteit onder druk komt te staan.
Niet iedereen wil publiekelijk verantwoordelijkheid nemen voor het initiatief. De
spanning die dit oproept, wordt feilloos geregistreerd door leden van de procesgroep.
Zij dringen aan op een gezamenlijke evaluatie van het werk van de Münchhausen-
beweging. Deze evaluatie vindt plaats in augustus 2005. Tijdens deze bespreking
wordt zichtbaar dat het niet vanzelfsprekend is dat partners naar elkaar toe
betrouwbaar zijn. Dergelijke loyaliteit is echter wel het fundament voor samen-
werking. Deze conclusie vormt een belangrijk moment van bewustwording. Onder-
linge loyaliteit is cruciaal. De procesgroep krijgt de opdracht om deze bevinding
verder uit te werken. Dit gebeurt door het opstellen van een gedragscode, de ‘code of
conduct’. Net als het Münchhausenmanifest komt ook deze code of conduct snel tot
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stand. Zonder veel discussie wordt de tekst in oktober 2005 door de initiatiefgroep
omarmd.

De evaluatie van 2005 levert naast de code of conduct ook een nieuw begrip op:
‘hartenjager’. Dit begrip wordt gebruikt voor het benoemen van de mensen die
werken op het snijvlak tussen de organisaties. Een van de leden van de procesgroep
vertelt hoe dit begrip voortvloeide uit een gesprek over het klavertje vier: “We
realiseerden ons dat er geen ‘hart’ in het klavertje vier zit. Er zit geen verbinding
tussen de blaadjes. En dat is wel waar het om gaat. Dus hebben we hartenjagers
nodig. Die moeten in de eigen organisaties zitten en ze moeten de verbinding
kunnen maken met andere hartenjagers.” Na de evaluatie, waar dit begrip gelanceerd
werd, spreken de initiatiefnemers tijdens één van hun ontmoetingen verder over de
betekenis van dit begrip. Zij vragen zich af of een hartenjager een functie is, of dat
het een manier is waarop een functie wordt uitgevoerd. Het beeld ontstaat dat het
een positie is en een houding. Het zijn mensen met een initiatiefrijke houding die in
een positie worden gebracht waarin ze de ruimte krijgen om problemen voor
mensen met een vraag op te lossen. Daarbij mogen ze grenzen verleggen en de
bureaucratie tijdelijk uitschakelen. Tijdens het symposium dat de Münchhausenbe-
weging een half jaar later organiseert, typeert Martien Kromwijk hartenjagers als
‘degenen die zich verbinden, die zich aangesproken voelen, die blijven doorwerken
omdat ze het probleem willen oplossen.’ Naast dit begrip hartenjager, wordt het
begrip ‘baron’ geïntroduceerd. Hiermee duiden de initiatiefnemers de bestuurders
van de aangesloten organisaties aan. Zo refereren zij aan hun rol, waarin zij zichzelf,
als een ‘Baron van Münchhausen’, aan de eigen haren uit het moeras trekken.

In de periode september 2005 tot januari 2006 komt de initiatiefgroep in totaal vijf
maal bij elkaar. Dit is ook de fase waarin ik zelf aangesloten raak bij het initiatief. Na
de bespreking van augustus 2005 introduceert Kees Ahaus mij bij de beweging. Op
voorspraak van Martien Kromwijk krijg ik toegang tot alle besprekingen van de
beweging.

Twee thema’s domineren in deze fase de agenda: het symposium en de sociëteit.
Er wordt geprobeerd om zo spoedig mogelijk een symposium te organiseren. Dit
symposium is bedoeld als een moment van verbreding. Het moet het moment zijn
waarop de Münchhausenbeweging zichzelf zichtbaar maakt en waarop zij nieuwe
spelers bindt aan haar ambitie. Verder ontstaat in deze fase het idee van het
organiseren van een sociëteit. De initiatiefnemers zijn het erover eens dat ontmoe-
tingen het hart van de samenwerking vormen. Er wordt gezocht naar een manier om
deze ontmoetingen vorm te geven. Een sociëteit lijkt hiervoor een goed medium te
zijn.

In dit najaar wordt ook voor de eerste maal contact gelegd tussen vertegen-
woordigers van de Münchhausenbeweging en het stadsbestuur. Er gaat een delegatie
van de beweging naar het stadhuis om te praten met een aantal wethouders. Het doel
is om de wethouders te informeren over het voorgenomen symposium en om met
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hen te verkennen op welke wijze er samengewerkt kan worden. Het gesprek levert
weinig op. Eén van de delegatieleden zegt hierover achteraf: “We hebben een zeperd
gemaakt. We zijn toen met het manifest bij de gemeente geweest. We dachten dat we
kritisch op onszelf geweest waren. We zijn er met onze boodschap heen gegaan.
Maar we kregen toen geen draagvlak.” Overigens wordt in deze zelfde fase wet-
houder Geluk gevraagd om als spreker een bijdrage te leveren aan het symposium.
Hij zegt dit toe. Tijdens het symposium is hij één van de prominente ondertekenaars
van de code of conduct.

Met het ontstaan van de initiatieven van het symposium en van de sociëteit komt het
einde van de initiatieffase in beeld. De initiatiefgroep besluit zichzelf op te heffen. Er
wordt een sociëteitsbestuur gevormd. Twee van de initiatiefnemers nemen zitting in
dit sociëteitsbestuur. Andere leden worden geworven onder bezoekers van het
symposium. Zo ontstaat een sociëteitsbestuur dat in maart 2006 bestaat uit Aad
van Nes (Roteb), Henry van Vlodrop (Zadkine College), Ton Quadt (Directeur
Veiligheid van de gemeente Rotterdam), Wim Spiering (Stichting Flexus) en Roel
Rol (Arthotel/Woonhotel Rotterdam). De taak van het bestuur is om de sociëteits-
bijeenkomsten te organiseren.

2.1.2 Het symposium Münchhausenbeweging

In het najaar van 2005 gaan de initiatiefnemers aan de slag met het organiseren van
het symposium. Dit symposium is bedoeld als een moment van verbreding. Het
moet het moment zijn waarop de Münchhausenbeweging zichzelf zichtbaar maakt
en waarop zij nieuwe spelers bindt aan haar ambitie. De organisatie verloopt
pragmatisch. Voor het organiseren van de praktische zaken wordt een bureau
ingehuurd. De energie gaat vooral uit naar het kiezen en benaderen van sprekers en
naar het opstellen van een lijst met genodigden. Er worden ideeën uitgewisseld over
de doelgroepen die als gasten uitgenodigd zouden moeten worden. Spelregel is dat
mensen persoonlijk worden benaderd door de aanbrenger. Er worden geen pers-
berichten verstuurd. Een week voorafgaand aan het symposium is er vooral zorg
over het aantal aanmeldingen. Er zijn nog maar 23 inschrijvingen. Het optimisme
heeft echter de overhand. Iedereen wordt aangespoord om zijn contacten opnieuw te
benaderen. Er is vertrouwen in een goede opkomst.

Het symposium vindt plaats op 2 februari 2006 in het Hulskampgebouw in
Rotterdam. Tijdens het symposium zijn 78 mensen aanwezig. Zij vertegenwoordigen
45 organisaties. Deze organisaties zijn verdeeld over de sectoren van het klavertje
vier. Verder zijn er mensen van verschillende gemeentelijke diensten, vertegen-
woordigers van partners uit de veiligheidsketen en raadsleden van CDA, PvdA en
Leefbaar Rotterdam. Tabel 2.2 geeft een overzicht van deelnemers uit de diverse
geledingen.
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Aantal deelnemers Aantal organisaties

Wonen 21 12

Zorg 11 8

Werken 15 7

Leren 10 6

Gemeente/veiligheid 11 9

Initiatiefnemers/sprekers 10 8

Totaal 78 45*

* Optelling wijkt af omdat er een overlap is tussen organisaties van de initiatiefnemers/sprekers en de
organisaties van de deelnemers.

Tabel 2.2 Overzicht van deelnemers aan het symposium Münchhausenbeweging.

Het programma van het symposium start met de documentaire over de Münch-
hausenbeweging. In de documentaire is ‘Loes’ aan het woord. Zij is de vrouw over
wie Sjef Czyzewski sprak tijdens het zomerdebat in 2004. Ze vertelt in de
documentaire hoe zij haar leven stap voor stap op de rit gekregen heeft dankzij
de gecoördineerde hulp van verschillende betrokken partijen. Verder zijn verschil-
lende vertegenwoordigers van de Münchhausenbeweging aan het woord. Zij geven
een beeld van de intenties van de Münchhausenbeweging.

Aansluitend opent Gerard Smulders, adviseur van het stadhuis Rotterdam, het
programma. Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom en licht kort iets toe over de
Münchhausenbeweging en over het programma van de dag. Direct aansluitend
interviewt hij Piet Boekhoud en Sjef Czyzewski. Hij opent door Czyzewski nog een
keer te vragen hoe het precies gelopen is met Loes. Hij schetst de loop van het
verhaal nog een keer en vervolgt: “Daar zit precies mijn passie. Kijk, iedereen moet
het zelf doen. Maar er zijn mensen die op een bepaald moment in hun leven hulp
nodig hebben om hun kansen te pakken. Hulp die wij samen kunnen geven als we
vanuit onze eigen kracht samenwerken, er vol voor gaan en elkaar niet laten zakken.
Als keten zijn we nu eenmaal onhandig georganiseerd en er zijn maar weinig
verbindende schakels tussen de kokers, dus moeten we het op basis van een gedeelde
hartstocht met elkaar klaren!” Piet Boekhoud vult aan: “Directeuren van de
ketenpartners moeten goed samenwerken. Moeten samen risico’s, ook financiële,
durven nemen. Dat straalt uit naar de medewerkers van die organisaties. Vaak
kloppen systemen op zich wel en zijn organisaties vanuit hun eigen rationaliteit goed
geordend, maar niet vanuit het perspectief van één persoon die hulp nodig heeft.”

Andere sprekers op het symposium zijn professor Roel in ’t Veld, Martien
Kromwijk en wethouder Leonard Geluk. In ’t Veld geeft een kritische analyse van
de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij spreekt positief over het initiatief van de
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beweging dat ‘hem lief is’ en betoogt aansluitend dat de effectiviteit van de
Münchhausenbeweging haar legitimatie naar de buitenwereld is. “Intern staan
de organisaties voor een lastige opgave, maar ze dekken de keten niet af.” Hij daagt
de beweging uit om haar ambities waar te maken.

Ook wethouder Geluk laat zich positief uit over de beweging. Hij betoogt dat de
filosofie van zijn partij is dat als burgers en organisaties iets oppakken, dat altijd
beter en met meer bezieling gebeurt dan in het geval de overheid die taken uitoefent:
“De Münchhausenbeweging verdient daarom zeker alle steun.” Hij houdt een
pleidooi dat de overheid systemen voor verantwoording minder strikt zou moeten
hanteren: “Organisaties die het goed doen en die je kunt vertrouwen, die hun
afspraken nakomen, die hun targets realiseren wil ik meer vrijheid geven. Die
mogen zich anders verantwoorden, met meer ruimte voor mensen en organisaties.
Bijvoorbeeld via kwaliteitssystemen. Het is goed als we hierover vandaag meer
ideeën zouden krijgen. Maar het begint met ‘ja’ zeggen, met vertrouwen op basis van
gemeenschappelijke mensgerichte inspiratie.” Aan dit vertrouwen koppelt hij een
randvoorwaarde. Hij ziet succes alleen ontstaan als partijen laten zien dat ze in staat
zijn om over hun eigen schutting te kijken en zich meer als partners dan als
concurrenten te gedragen.

Martien Kromwijk vertelt dat het bij het Münchhauseninitiatief gaat om
structuur en om passie. “Ik spreek dan ook over de ‘Keten uit hartstocht’. We
moeten de gesloten, streng procedurele, keten vervangen door een open keten,
waarin instituties en mensen zich met elkaar verbinden. Anders redden we het nooit.
Eigenlijk heb ik het over een netwerk. Het gaat hierbij om vertrouwen en zelf-
vertrouwen. Dat we er onvoorwaardelijk voor gaan. Dat we om ruimte vragen en af
en toe ook gewoon nemen. Waarbij we erop vertrouwen dat het wel goed komt.”

Aansluitend is er gelegenheid tot ‘speeddaten’. Vier casussen van urgente pro-
bleemsituaties worden ingebracht. Deelnemers krijgen de gelegenheid om tijdens de
lunch groepen te vormen van mensen die een bijdrage willen leveren aan het
oplossen van één van deze cases. Bij iedere tafel sluiten zich acht tot tien aanwezigen
aan. In de afsluiting van de bijeenkomst ondertekenen velen van de aanwezigen de
code of conduct. Hiermee onderschrijven zij de intenties van de beweging.

2.1.3 De sociëteit

Een tweede initiatief dat in deze fase genomen wordt, is het organiseren van een
ontmoetingsplek. De gedachte is dat leden van de beweging elkaar op een losse en
informele manier zouden moeten kunnen treffen. Een plek waar alle vertegen-
woordigers van de betrokken organisaties welkom zijn om een bijdrage te leveren en
om het elan van de beweging uit te dragen en te versterken. Zo ontstaat de gedachte
van een sociëteit, waar de bestuurders en de hartenjagers elkaar kunnen treffen.
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Voor de sociëteit worden er drie functies benoemd: de plaats voor het leerproces,
de plaats waar je zaken kunt doen en de plaats waar verhalen verteld worden. Deze
functies worden praktisch vertaald in drie agendapunten. Het gaat om lezingen, om
speeddaten en om een estafette van de successen.

Met ingang van maart 2006 krijgt de sociëteit op deze manier vorm. De bijeen-
komsten vinden plaats tussen vijf en half acht. Aad van Nes treedt op als gastheer en
als inleider. Ook Gerard Smulders en Ton Quadt nemen deze rol een aantal malen
op zich. De gastheer heet mensen welkom en legt uit hoe het werkt bij de
Münchhausenbeweging. Daarna wordt er steevast ruimte gemaakt voor een gast-
spreker die vertelt over een baanbrekend project. Voorbeelden van gastsprekers zijn
Adriaan Zijlmans, die vertelt over werkprojecten voor junks van de Stichting Jobs-
Score, dominee Hans Visser, die vertelt over de opvang in de Pauluskerk, Marten
Treffers, die vertelt hoe het project van de Nachtegaal alsnog een succes geworden is
dankzij het betrekken van de buurt en plaatsvervangend korpschef Hans Vissers, die
een verhaal houdt over frontlijnsturing bij de politie.

De verhalen van de gastspreker worden aangevuld met verslagen van initiatieven
die leden van de Münchhausenbeweging hebben genomen voor de doelgroep. Dit
kunnen initiatieven zijn die ooit gestart zijn tijdens een eerdere sociëteitsbijeen-
komst. Het kunnen echter ook spontane initiatieven zijn. Tijdens iedere sociëteits-
bijeenkomst is er wel een aantal van zulke succesverhalen.

Dan volgt de gelegenheid om oproepen te doen voor ondersteuning bij concrete
vraagstukken. Daarbij gaat het zowel om problemen van individuele Rotterdammers
als om vragen die gaan over het creëren van een voorziening voor een hele groep.
Ter plekke wordt gekeken wie er bereid zijn een bijdrage te leveren.

De sociëteit wordt afgesloten met een nasimaaltijd. Daarbij is er een lopend
buffet. De bedoeling is dat die mensen die samen een aangedragen probleem willen
oplossen elkaar hierover spreken tijdens de maaltijd. Voor iedere oproep wordt een
tafel aangewezen waar mensen die willen bijdragen, kunnen aanschuiven.
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Sociëteit van de Münchhausenbeweging 
Zo’ n zes keer per jaar organiseert de Münchhausenbeweging een 

Sociëteitsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten 
beroepsgenoten in de keten leren-werken-wonen-zorg elkaar.             

Ze inspireren elkaar en gaan samen op zoek totaaloplossingen voor 
kwetsbare Rotterdammers die anders buiten de boot vallen. Ze delen 

elkaars successen, vragen hulp en bieden de helpende hand.
De Sociëteit kent een bestuur dat de bijeenkomsten inhoudelijk 

voorbereidt. Twee Münchhausen-initiatiefnemers nemen zitting in het 
bestuur van 2006:Aad van Nes en Henry van Vlodrop. Zij zoeken nog  

drie medebestuursleden. Interesse? Neem contact op met          
Aad(2458503) of Henry(2069142). 

De sociëteit heeft vooralsnog drie bijeenkomsten gepland op de 
volgende dinsdagen: 14 maart, 11 april en 9 mei 2006.           

De bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur en duren tot 20.00 uur. 
Voor eten wordt gezorgd. Gastheer is het ROC Zadkine,                    

Zadkine Horeca en Toerisme, Benthemstraat27, Rotterdam.
U kunt zich aanmelden voor de Sociëteit via 

www.munchhausenbeweging.nl

Figuur 2.2 Flyer over de sociëteit die is uitgedeeld tijdens het symposium Münchhausenbeweging

Jaarlijks vindt er een zestal sociëteitsbijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomsten
worden aangekondigd tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging. De
flyer die hiervoor gemaakt is, is weergegeven in figuur 2.2. Ook worden deelnemers
persoonlijk uitgenodigd via e-mail en worden deelnemers aangespoord nieuwe leden
mee te brengen. Tijdens de bijeenkomsten zijn gemiddeld vijftig tot tachtig mensen
aanwezig. Daarvan vormen hartenjagers het grootste aandeel. Er is een groep trouwe
bezoekers, maar er zijn ook steeds nieuwe gezichten. De omvang van het totale
aantal deelnemers is door de jaren heen relatief stabiel.

In de periode tot en met 2008 wordt de sociëteit in de meeste gevallen gehouden in
het opleidingsrestaurant van het Zadkine College. Bij wijze van uitzondering wordt
de sociëteit op uitnodiging van Jan Steinvoort, zelfstandig ondernemer en mede
oprichter van de Grijze Bouwers, tweemaal gehouden op zijn kantoor. De Grijze
Bouwers is een groep bouwondernemers die hun ervaring en talent inzetten bij
ondernemers die voor hulp aankloppen en die zich sterk willen maken voor de
doelgroep van de Münchhausenbeweging. Vanaf het voorjaar van 2009 wordt
gekozen voor het rouleren van de plaats van de sociëteit. Het idee is om meer bij
elkaar op bezoek te gaan en om elkaar op die manier beter te leren kennen. Zo
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vinden in het voorjaar van 2009 bijeenkomsten plaats bij de GGD en op de zolder
van het stadhuis. Daarbij wordt de rol van gastheer opgepakt door de ontvangende
partij.

Het verloop van de sociëteitsbijeenkomsten wordt geregeld geëvalueerd in bijeen-
komsten van de bestuurders van de Münchhausenbeweging en in bijeenkomsten van
het sociëteitsbestuur. Er wordt gezocht naar wegen om de sociëteit te verbeteren of
een nieuwe impuls te geven. Begin 2007 doe ik tijdens de sociëteit een oproep om
een tafel te vormen die nadenkt over dergelijke verbeteringen. Zes mensen sluiten
zich aan. We verzamelen een reeks ideeën. Tijdens het gesprek klinkt de ambitie dat
de sociëteit groter zou kunnen worden. Maar er wordt tevens vastgesteld dat de
kleine schaal de kracht van de aanpak vormt. Er is behoefte aan het vinden van
manieren waardoor het makkelijker wordt om elkaar tijdens een bijeenkomst te
leren kennen. En er is zorg over het relatief kleine aantal cases dat wordt
aangebracht. In de startfase van de sociëteit werden gemiddeld vier cases aange-
bracht. Later neemt dat aantal af. Eén keer komt het zelfs tot niet meer dan één
hulpvraag. Juist over deze bijeenkomst is het sociëteitsbestuur achteraf toch
enthousiast omdat er zoveel succesverhalen waren, ook van successen die niet in
de sociëteit waren begonnen.

Op grond van deze reacties besluit het sociëteitsbestuur in maart 2007 om een
stagiair aan te stellen die het adressenbestand gaat beheren. Ook wordt eenmalig een
publicatie uitgedeeld waarin de Münchhausenbeweging beschreven is. Tevens wordt
afgesproken om de website, die ten tijde van het symposium is aangemaakt, actief te
gaan onderhouden. Verder leidt deze bespreking ertoe dat deelnemers opnieuw
worden aangespoord om hun netwerk aan te boren. Aad van Nes neemt zich voor
om nog duidelijker op te treden als gastheer. Hij is eind 2006 al begonnen om
mensen bij de deur persoonlijk de hand te schudden. Hij neemt zich voor om actief
te bevorderen dat mensen bij name genoemd worden en dat nieuwe leden de
gelegenheid krijgen zich voor te stellen. Bestuurders worden aangespoord om hun
hartenjagers te activeren en om meer cases in te brengen.

In een bespreking van bestuurders die lid zijn van de Münchhausenbeweging komt
het in maart 2009 opnieuw tot een bezinning over het verbeteren van de sociëteit. Er
ontstaat een reeks ideeën. Daarbij wordt vooral benadrukt dat het er op de
bijeenkomsten om gaat een gevoel van warmte vast te houden. Dat geeft betrokken-
heid. Het zou opnieuw een vast ritueel moeten worden van Münchhausen dat
iemand vertelt wat de beweging doet. Daarbij wordt afgesproken om meer eigen
verhalen te vertellen: “We hebben toch inmiddels wel zoveel gedaan dat we de
verhalen van gastsprekers niet meer zo nodig hebben.” Ook het idee om met ingang
van het voorjaar van 2009 te gaan rouleren met de locatie en het gastheerschap van
de sociëteit ontstaat in deze bijeenkomst. Dat draagt ertoe bij dat organisaties elkaar
leren kennen en dat de sociëteit minder afhankelijk is van de bevlogenheid van een
klein aantal gastheren.
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2.1.4 Baronnenbijeenkomsten

Behalve de ontmoetingen in de sociëteit vinden er in de periode na het symposium
ook ontmoetingen plaats tussen de bestuurders van de Münchhausenbeweging. In
het dagelijks taalgebruik van de beweging worden deze bijeenkomsten aangeduid als
baronnenbijeenkomsten. Het zijn er een à twee per jaar. Zij ontstaan steeds op
initiatief van een van de oorspronkelijke initiatiefnemers van de Münchhausenbewe-
ging. Deze bijeenkomsten zijn steevast gericht op het zoeken naar nieuwe moge-
lijkheden om een impuls te geven aan de Münchhausenbeweging.

De eerste van deze besprekingen, in oktober 2006, staat in het licht van een
terugblik op wat er tot dan toe tot stand gebracht is. Er wordt gesproken over de
sociëteit, over het symposium en over de rol van de bestuurders om nieuwe
initiatieven tot stand te brengen. Ik presenteer mijn eerste analyses van wat ik heb
waargenomen van de beweging. Al met al ontstaat zicht op wat er gebeurd is en
ontstaat een gesprek over verbeterkansen. Dan komt er een nieuwe wending in het
gesprek. Een van de aanwezigen stelt voor dat het mogelijk moet zijn om een grote
volgende stap te gaan maken. Hij oppert het idee om samen op te trekken met het
college van Rotterdam en om een deel van het collegeprogramma voor onze
rekening te nemen: “Wanneer de gemeente en het maatschappelijk middenveld de
handen ineenslaan, ontstaat een kracht die zoden aan de dijk zet.” Er is onmiddellijk
ondersteuning voor het initiatief: “Wij moeten ons present stellen.” De verwachting
is dat de wethouders het idee gaan omarmen.

Een zekere terughoudendheid is er ook. Een van de initiatiefnemers vraagt zich af
of we opeens een taakorganisatie maken van de beweging: “Als we opeens met
‘Sturm und Drang’ aan de slag gaan, veranderen we het karakter van de beweging.”
De Münchhausenbeweging moet wel als een beweging herkenbaar blijven. Om te
voorkomen dat de beweging wordt tot een taakorganisatie, benadrukken de
aanwezigen dat respect voor de inhoud en voor de rol van iedere organisatie een
uitgangspunt vormt.

Bij een volgende bespreking van de bestuurders in januari 2007 worden de eerder
vastgestelde intenties herhaald. De prioriteit moet liggen bij het onderhouden van de
sociëteit en bij het leggen van contacten met het college van Rotterdam. Daarvoor
moeten de wethouders die sociale zaken in de portefeuille hebben, de directe
aanspreekpunten zijn: “We zijn nu om te beginnen vrienden geworden. We kennen
elkaar. Laten wij een plan maken hoe wij de kaders willen doorbreken”, zegt één van
de aanwezige bestuurders. Het idee is om tegen de grote vakantie ‘een punt’ te
hebben: “We maken dijkdoorbraken. Er zijn voorbeelden, zoals in de jeugdzorg. Met
woningcorporaties zitten er ook breuklijnen in de kokers. Laten we een visie
ontwikkelen en er werk van maken.” In het voorjaar van 2007 vindt een eerste
bespreking van een afvaardiging van bestuurders uit de Münchhausenbeweging met
de wethouders sociaal van de gemeente plaats. In de zomer vindt een tweede
bespreking plaats. Een voorlopig afsluitende derde bespreking vindt plaats in januari
2008 (hierover meer in paragraaf 2.4.4).

HOOFDSTUK 2

32



Naast deze drie besprekingen blijven de baronnenbesprekingen voortgaan. Zij
staan in het teken van het doorontwikkelen van de sociëteit en van kleinschalige
initiatieven. Soms komen zij als voltallige groep bijeen. Op andere momenten is het
weer de kleine groep initiatiefnemers die nieuwe impulsen geeft aan de samen-
werking. Zo starten de initiatiefnemers in december 2009 een nieuwe reeks
gesprekken waarin zij kijken hoe ze nieuwe impulsen kunnen geven aan de
beweging. Daarbij gaat de aandacht uit naar het verder uitdragen van het gedachte-
goed van de beweging. Dit geldt zowel in de richting van het concrete niveau van de
medewerkers die actief zijn in de uitvoering, als in de richting van de politiek, die
volop bezig is met de aanloop naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

2.1.5 De groei van de Münchhausenbeweging

Gedurende het verloop van de tijd groeit de beweging gestaag. In de initiatieffase zijn
er zes bestuurders die vorm geven aan de beweging. Zij worden ondersteund
door een tiental medewerkers dat lid is van de procesgroep. Daarnaast zijn er
enkele deskundigen van buiten de organisaties betrokken. Na het symposium van
maart 2006 staan er 80 namen op de mailinglijst. In januari 2007 zijn dat er 270. In
april 2009 is dit aantal opgelopen naar 320 mensen.

Ook het aantal betrokken organisaties groeit. In maart 2007 wordt een lijst van
deelnemers van de beweging opgesteld. Uit deze lijst blijkt dat er 35 organisaties
betrokken geraakt zijn bij de Münchhausenbeweging. Zij zijn verdeeld over de vier
sectoren van het klavertje vier. Daarnaast zijn zij afkomstig uit gemeentelijke
instellingen en uit de veiligheidsketen. Verder staan er 38 individuele belang-
stellenden op de lijst. Het overzicht van deelnemende organisaties wordt later
beschikbaar gemaakt via de website. In mei 2009 staan er op de website van de
Münchhausenbeweging in het totaal 60 organisaties uit de vier sectoren van het
klavertje vier en uit gemeentelijke instellingen. De verdeling van organisaties over de
verschillende sectoren is weergegeven in tabel 2.3.

Maart 2007 Mei 2009

Wonen 9 12

Zorg 7 14

Werk 5 9

Leren 5 11

Gemeente/veiligheid 9 14

Individuele belangstellenden (38) –

Totaal 35 60

Tabel 2.3 Overzicht van aantallen deelnemende instellingen per sector
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2.1.6 Samenvattend overzicht van de ontwikkeling van
de Münchhausenbeweging

Het zomerdebat is het startmoment van de initiatieffase van de Münchhausenbewe-
ging. Tijdens dit debat ontstaat de impuls om een groep mensen te vormen die van
betekenis wil zijn voor de problematiek van de doelgroep. In de initiatieffase wordt er
gewerkt door een initiatiefgroep en een procesgroep. Twee documenten komen tot
stand, het Münchhausenmanifest en de code of conduct. Het symposium van de
Münchhausenbeweging vormt de afsluiting van de initiatieffase. Daarna vormt de
sociëteit de ontmoetingsplaats waar leden van de beweging elkaar treffen. Verder
vinden er een à tweemaal per jaar baronnenbijeenkomsten plaats en vindt er een aantal
bijeenkomsten plaats van een afvaardiging van bestuurders uit de Münchhausenbewe-
ging met de wethouders sociaal van de gemeente Rotterdam. De ontwikkeling van de
Münchhausenbeweging is in figuur 2.3 weergegeven als een tijdlijn.

het
Münchhausenmanifest 

Besprekingen van
de Initiatiefgroep

Zomerdebat  ‘het souterrain
van de woningmarkt’

Besprekingen van
de Procesgroep 

het Symposium
Münchhausenbeweging 

De Sociëteit

de Code of Conduct

Baronnenbijeenkomsten

2 februari 2006

7 september 2004

Besprekingen met
de wethouders ‘sociaal’ 

heden

Figuur 2.3 Tijdlijn van de Münchhausenbeweging
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2.2 De situatie in Rotterdam

In hun besprekingen staan de initiatiefnemers uitvoerig stil bij de situatie in
Rotterdam. In deze besprekingen worden twee onderwerpen belicht die de context
vormen voor het samenwerkingsinitiatief. Als eerste is dat de aard van de groep
kwetsbare Rotterdammers. Als tweede is dat de ontwikkeling van de stad en in het
bijzonder de politiek bestuurlijke context. Deze beide thema’s worden hier uitgelicht
door een aantal feiten en cijfers te presenteren en door zichtbaar te maken hoe de
initiatiefnemers over deze context spreken.

Rotterdam behoort tot de vier grote steden van Nederland. Zij dankt haar opbouw
en groei aan de haven en de industrie, die van oudsher een belangrijke economische
factor vormen. Vanwege de grote werkgelegenheid in deze sectoren trok Rotterdam
in de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog grote aantallen
gastarbeiders aan. In de tweede helft van de vorige eeuw ontstonden hierdoor grote
verschuivingen in de bevolkingsopbouw. Rotterdammers die het betalen konden
trokken weg uit de oude wijken. Er ontstonden achterstandswijken waarin armere
autochtonen samen wonen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en
Kaap Verdische gemeenschappen. Dit leidt tot spanningen die soms uitmonden in
rellen, zoals in 1972 in de Afrikaanderbuurt op Rotterdam-Zuid.

Vanaf dat moment wordt sterk ingezet op stadsvernieuwing. In de jaren tachtig
schept het kabinet voorwaarden voor een vernieuwende aanpak door decentralisatie
en deregulering. De stad gebruikt deze ruimte door de inzet van een ‘no nonsens’
beleid. Dit beleid leidt weliswaar tot economisch herstel, maar kan niet voorkomen
dat te veel mensen niet meedelen in deze vooruitgang. Zo blijft de stad ook in de
jaren tachtig niet gevrijwaard van grootstedelijke problemen. In deze periode trekt
Rotterdam onder meer nationaal de aandacht met de problematiek van verslaving en
dakloosheid die zich concentreert in de zone rondom het Centraal Station.1

Met het rapport van de commissie Idenburg, ‘Het nieuwe Rotterdam in sociaal
perspectief ’, en de komst van het derde kabinet Lubbers begint eind 1989 een
periode van sociale vernieuwing. Het is een periode van samenlevingsopbouw
waarvan het zogenaamde ‘Opzoomeren’ een aansprekend onderdeel vormt. Dit
Opzoomeren is een proces waarbij straten, samen met de bewoners, stuk voor stuk
worden opgeknapt. Dit beleid wordt midden jaren negentig voortgezet in een beleid
van stedelijke vernieuwing. Het is erop gericht om blijvende impulsen te geven aan
de sociale vernieuwing en de herstructurering van naoorlogse wijken. Vanaf 1995
vormt het grootstedenbeleid het kader voor de sociale en stedelijke vernieuwing.
Daarbij gaat het om veiligheid, integratie en inburgering. Verder is dit beleid gericht
op maatschappelijke opvang en sociale cohesie. Er wordt geïnvesteerd in jeugd en

1 Factsheet Historie Rotterdam, Bestuursdienst Gemeente Rotterdam, www.Rotterdam.nl.
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onderwijs, herstructurering van wijken en verbetering van de economische structuur
en het ondernemersklimaat (WRR, 2005).

2.2.1 Aard en omvang van de doelgroep

Ten tijde van de start van de Münchhausenbeweging telt Rotterdam een bevolking
van bijna 600 000 inwoners. Zij vertegenwoordigen 170 nationaliteiten. Bijna de
helft van de bevolking is allochtoon. Er is sprake van een aanzienlijke woningnood.
Op een woningadvertentie komen in 2003 gemiddeld 248 reacties. Dit geldt vooral
voor eengezinswoningen.2 Hierin neemt Rotterdam in vergelijking tot andere grote
steden geen bijzondere positie in. De druk op de woningmarkt is vergelijkbaar met
de gemiddelde druk op de woningmarkt in de grote steden van Europa. Rotterdam
steekt in dit opzicht zelfs gunstig af bij Amsterdam, waar het beduidend moeilijker is
om een goede woning te vinden tegen een redelijke prijs.3

Schattingen over het aantal dak- en thuislozen in Rotterdam lopen uiteen van
2900 tot 5000.4,5 Van hen is ruim een derde deel verslaafd en heeft ook bijna een
derde deel een psychiatrische stoornis.6,7

Van de vier grote steden in Nederland heeft Rotterdam het laagste gemiddeld
gestandaardiseerd inkomen per huishouden. Daarbij komt dat het werkloosheids-
cijfer in Rotterdam voor Nederlandse begrippen hoog is. Dit geldt zowel onder
autochtone als onder allochtone Rotterdammers. Ruim tien procent van de Rotter-
damse beroepsbevolking is werkloos in 2003. Dit cijfer is stijgende ten opzichte van
2001 en 2002. Ter vergelijking: Amsterdam heeft in dat jaar een werkloosheidscijfer
van ruim acht procent. Voor Den Haag en Utrecht ligt dat cijfer op zes procent.8

Met ruim drieëndertigduizend leerlingen heeft Rotterdam ten opzichte van de
andere grote steden ruimschoots het grootste aantal leerlingen in het beroepson-
derwijs. Onder deze leerlingen is er echter, net als in de andere steden, sprake van
een grote mate van schooluitval.8

Het is deze problematiek van woningnood, dak- en thuisloosheid, verslaving,
werkloosheid en schooluitval, die door de Münchhausenbeweging belicht wordt.
In hun analyse van de situatie spreken de initiatiefnemers van een complexe
problematiek en van een heterogene doelgroep. In de openingszinnen van het
Münchhausenmanifest wordt de doelgroep door de initiatiefnemers getypeerd als
een ‘aanzienlijke groep kwetsbare bewoners’ die zichzelf binnen de bestaande kaders

2 Regionaal Aanbodmodel Rijnmond/COS, www.cos.Rotterdam.nl.

3 Feitenkaart Rotterdam in Europees perspectief, COS, november 2004.

4 Bronsveld, C. (2004) Het kan altijd beter…, de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen in Rotterdam,

Dienst SoZaWe, Sociaalwetenschappelijke Afdeling, Rotterdam.

5 Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang, Rijk en vier grote steden, 7 februari 2006.

6 Jansen, H. e.a., Dak- en thuislozen monitor 2001-2002, Rotterdam (IVO / SoZaWe / SWA).

7 Beleidsnotitie Centraal Onthaal, Ketenregie in de Maatschappelijke Opvang, SoZaWe Rotterdam, 2005.

8 COS (kerncijfers Rotterdam, www.cos.rotterdam.nl).
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moeilijk staande weet te houden. De initiatiefnemers typeren deze groep als een
combinatie van mensen met een blijvende handicap en mensen die zich tijdelijk in
een afhankelijke situatie bevinden. Het ontbreekt hen aan een gezond sociaal
netwerk dat ondersteuning geeft op momenten waar dit nodig is. Hun problematiek
ontstaat vaak door een opeenvolging van verkeerde invloeden – slechte buurt,
verkeerde vrienden, ouders die niet naar hen omkijken, schulden, geen vaste
verblijfplaats en dergelijke. Hierdoor krijgen deze mensen een gekneusd vertrouwen
in zichzelf en de samenleving; succes is een fenomeen dat de groep niet tot
nauwelijks heeft gekend. De initiatiefnemers constateren dat participatie en zelf-
redzaamheid wel een maatschappelijk uitgangspunt zijn, maar dat deze principes
niet gelden voor de doelgroep. De doelgroep bestaat uit mensen die het tijdelijk of
structureel niet op eigen kracht redden.

In hun onderlinge gesprekken benoemen de initiatiefnemers dat het gaat om mensen
met een diversiteit aan problemen. Van deze groep mensen zeggen zij dat die nader
omschreven moet worden, maar tegelijk benadrukken zij ook dat deze niet te ver
moet worden afgebakend. In de loop van de ontwikkeling van de Münchhausen-
beweging vindt een dergelijke afbakening ook niet plaats.

Cijfers over de omvang van het aantal kwetsbare Rotterdammers zijn niet goed
beschikbaar. Zij worden tussen de initiatiefnemers niet uitgewisseld en er worden
door hen ook geen gezamenlijke pogingen gedaan om dergelijke gegevens systema-
tisch in kaart te brengen. Tijdens hun besprekingen beperken de initiatiefnemers
zich tot het uitwisselen van ruwe schattingen over de totale omvang van de
doelgroep. Daarbij wordt er gesproken over 10 000 mensen, maar ook over tien
tot twintig procent van de Rotterdammers, wat overeenkomt met 60 tot 120 000
mensen. Als voorbeeld wordt alleen al genoemd dat vier tot vijfduizend leerlingen
van ROC’s binnen de doelgroep vallen. Daarbij blijkt dat het voor de initiatiefnemers
niet duidelijk is of de grootte van de groep stijgt of stabiel is.

Een conclusie die de initiatiefnemers verbinden aan hun gesprekken over de
omvang van de problematiek is dat het van belang is dat alle betrokken partijen
voldoende capaciteit vrijmaken voor het bedienen van de doelgroep. Ook hieraan
verbinden zij overigens geen expliciete getallen.

2.2.2 De politiek-bestuurlijke context voor samenwerking in Rotterdam in 2004

De geschetste sociale problematiek gaat samen met een problematiek van veiligheid
in de stad. De veiligheidsindex van Rotterdam toont in 2002 in het totaal acht wijken
die als onveilig worden geclassificeerd.9 In de gemeenteraadsverkiezingen van dat
jaar vormt dit thema een belangrijk speerpunt. Leefbaar Rotterdam is tijdens deze
verkiezingen een nieuwkomer in de politiek. De partijleider, Pim Fortuyn, zet de
toon met uitspraken zoals “De middenklasse moet terugkeren naar Rotterdam, voor

9 Veiligheidsindex 2002, directie veiligheid van de gemeente Rotterdam, www.Rotterdamveilig.nl.
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haar moeten goede appartementen worden gebouwd. (…) Rotterdam moet schoon-
geveegd worden. Elke agent moet worden uitgerust met een gummiknuppel.”10 De
verkiezingen monden uit in een overwinning van deze partij. Van 2002 tot 2006
vormt Leefbaar Rotterdam samen met CDA en VVD een coalitie.

Veiligheid wordt daarbij het eerste van vijf speerpunten in het collegeprogramma
‘Het nieuwe elan van Rotterdam…. En zo gaan we dat doen.’11Dit thema zet de toon
van het gehele programma: “Het gaat om een stad waar bewoners en bezoekers zich
veilig voelen. Een stad die van haar bewoners de bereidheid vraagt om elkaar te
respecteren en om in te burgeren.” Tot de hoogste prioriteiten in het hoofdstuk
‘veilig’ horen de verbetering van de veiligheidsindex in acht onveilige wijken, de
verbetering van de veiligheid en vermindering van overlast rondom het Centraal
Station en in het openbaar vervoer, de sluiting van de tippelzone aan de Keileweg en
een persoonsgerichte aanpak (PGA), een programma dat gericht is op een indivi-
duele aanpak van ernstig overlastgevende en zorgmijdende verslaafden.

In de PGA is het streven dat er 700 van hen worden opgespoord en uiterlijk in
december 2005 voor minimaal drie maanden in een traject zijn geplaatst. Bij deze
trajecten worden verschillende gemeentelijke diensten en maatschappelijke organi-
saties betrokken. Er wordt een aanpak geformuleerd waarin toezicht, handhaving,
beheer en onderhoud centraal staan. Daarbij gaat het zowel om fysiek als sociaal
investeren. Er is bijzondere aandacht voor zogenaamde ‘hot spots’, één of meer
straten waar criminaliteit, vervuiling en verloedering het beeld bepalen. In dit gehele
pakket veiligheidsmaatregelen nemen de zogenaamde stadsmariniers een centrale
plaats in. Dit zijn tijdelijke functionarissen die de opdracht hebben om voor een wijk
of voor een thema orde op zaken te stellen en een nieuwe werkwijze te introduceren.
Deze taak gaat vergezeld van een onduidelijk pakket aan verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, maar tevens van een aanzienlijke zak met geld (Tops, 2007).

Tegelijkertijd neemt het college zich voor om te zorgen dat niemand tussen wal en
schip raakt. Er is in het bijzonder aandacht voor overlastgevende verslaafden,
jongeren en veelplegers.11 Daarmee wordt zichtbaar dat het college weliswaar een
toon zet van een hard en op orde en veiligheid gericht beleid, maar het toont dat het
tevens oog heeft voor de zachtere, sociale en op normen en waarden gerichte kant
van het beleid. Deze dualiteit in het beleid wordt door Tops (2007, p. 69) benoemd
als het succes achter de coalitievorming. De keuze voor deze dualiteit wordt door
Tops toegeschreven aan een genereuze houding van Fortuyn.

Voorbeelden van ketenoverstijgende programma’s die het college in deze periode in
gang zet, zijn Centraal Onthaal en Pact op Zuid. Centraal Onthaal is een plan van
aanpak dat wordt uitgevoerd door de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10 Albert Oosthoek, Pim Fortuyn en Rotterdam, Gemeentearchief Rotterdam, 2005.

11 College van Burgermeester en Wethouders Rotterdam, Het nieuwe elan van Rotterdam, zo gaan we het doen,

collegeprogramma 2002-2006, sept. 2002
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(SoZaWe) in samenwerking met partners in de geestelijke gezondheidszorg en de
maatschappelijke opvang. Dit plan is gericht op preventie, opvang en resocialisatie
van daklozen.7 Doel is om het bestaan als dakloze zoveel mogelijk te voorkomen en
te bekorten en om elk individu zo snel mogelijk naar zijn hoogst haalbare zelf-
redzaamheidniveau te brengen. De kern van de aanpak wordt gevormd door de
invoering van een pasjessysteem waarmee daklozen worden geregistreerd en waar-
mee gegevens op individueel niveau worden vastgelegd. Partijen verbinden zich aan
de inspanningsverplichting om zodanig samen te werken dat iedere dakloze in een
traject geplaatst kan worden.

Pact op Zuid is een samenwerkingsovereenkomst van vijf woningcorporaties, drie
deelgemeenten en de gemeente. Het doel is om de leefbaarheid te verbeteren: ‘Een
krachtige buurt in een aantrekkelijke wijk.’12 Pact op Zuid is bedoeld als een
voorbeeldaanpak die in andere delen van de stad gevolgd kan worden. Centraal in
de aanpak staan twee adoptieteams die gericht zijn op het vergroten van de
particuliere woningvoorraad en op jeugd, onderwijs en opvoeding. Onderdeel van
de overeenkomst vormt een investeringsverplichting die de partijen over een periode
van tien jaar aangaan.

Met de opkomst van Leefbaar Rotterdam en het ontstaan van een nieuw college in
2002 is de sterke inzet op veiligheid niet de enige belangrijke verandering. Tops
(2007) beschrijft tevens hoe er in deze periode sprake is van het ontstaan van een
nieuw handelingsperspectief. Hij schetst een situatie van Rotterdammers die zich
weliswaar beroepen op een cultuur van ‘geen woorden maar daden’. De effectiviteit
van het publieke bestuur wordt echter ondergraven doordat er een teveel is aan
beleidsvorming terwijl er onvoldoende aandacht is voor de uitvoering. Verder draagt
ook de actiegerichtheid van de stad niet bij aan de effectiviteit van het publieke
bestuur. Hierdoor ontaardt het beleid in onsamenhangende acties die niet leiden tot
structurele verbeteringen.

Met de opkomst van het nieuwe college is er sprake van een nadruk op
resultaatgericht sturen. Er komen heldere targets waarop niet alleen het college
maar zelfs de burgemeester zich afrekenbaar toont. Deze omslag beschrijft Tops als
een paradigmawissel. Hij hanteert daarbij het begrip frontlijnsturing, waarmee
aangeduid is dat het gaat om het versterken van het organiserend vermogen van
de werkvloer, de frontlijn. Een tweede begrip dat hij verbindt met deze nieuwe
handelingswijze is actielogica, het vermogen om de logica van concrete situaties te
kunnen doorzien en daarin effectief te kunnen interveniëren.

De initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging ijken zich expliciet aan al deze
ontwikkelingen. Wanneer Kromwijk en Schrijer in januari 2005 een uitnodiging
voor een bespreking van de Münchhausenbeweging rondsturen, benoemen zij dat
het voorgenomen traject van de Münchhausenbeweging ‘een knipoog geeft naar de

12 Intentieovereenkomst van de partners binnen het Pact op Zuid, september 2006, www.Rotterdam.nl.
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nu net te simplistische opvatting dat de 700 PGA klanten gered zijn als ze in een
traject zijn ondergebracht.’ Dit standpunt komt terug in het Münchhausenmanifest:
“Met het onderbrengen in een traject zijn de mensen namelijk niet ‘gered’.”

De initiatiefnemers bieden daarbij een handreiking. In het manifest signaleren zij
hoe casemanagers in Rotterdam voor een onmogelijke klus staan. Ze hebben met te
veel organisaties en belangen te maken. Daarbij komt ook dat de ondersteunings-
behoefte de beschikbare capaciteit ver overstijgt. De handreiking van de Münch-
hausenbeweging is om vanuit een anker in de organisaties bij te dragen aan het
vergemakkelijken van de samenwerking tussen ketenpartners. Er wordt gezocht naar
een manier om over de grenzen van de eigen organisatie te werken vanuit de eigen
organisatie.

Al met al is er sprake van een kritische houding ten opzichte van de politiek-
bestuurlijke situatie. Maar er is ook sprake van meebewegen. In 2006 mondt de
gemeenteraadsverkiezing uit in een teruggang van het aantal zetels van Leefbaar
Rotterdam en een zeker herstel van de oude machtsverhoudingen. Daarin heeft de
Partij van de Arbeid een belangrijke positie. Deze uitslag geeft mij aanleiding om
te vragen aan een aantal bestuurders van de Münchhausenbeweging of er meer
ruimte zal komen voor een explicieter sociaal beleid. Zij spreken echter op de dag
van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, onafhankelijk van elkaar uit dat zij
verwachten dat deze uitslag geen grote impact zal hebben op de Münchhausenbewe-
ging of op de thematiek van de doelgroep. Zij benoemen, in lijn met wat Tops
daarover later schrijft, dat het onderscheid tussen de sociale agenda’s van de
verschillende coalities in de praktijk kleiner zal zijn dan op grond van de profilering
van de partijen verwacht zou kunnen worden. Daarnaast spreken zij vooral de hoop
uit dat de voorspelbare, betrouwbare, resultaatgerichte en onconventionele aanpak
van het college 2002-2006 ook in de komende periode gehandhaafd zal blijven. Ook
daarover laten zij zich optimistisch uit. Naar hun oordeel heeft de praktijk in de
voorgaande periode aangetoond dat de pragmatische aanpak van de afgelopen
periode zijn vruchten heeft afgeworpen. Ook geldt dat de Partij van de Arbeid in de
verkiezingsperiode heeft toegezegd dat zij dit aspect van het beleid zal voortzetten.

2.3 De aanpak van de Münchhausenbeweging

In dit onderzoek gaat het over de vraag wat de leden van de Münchhausenbeweging
doen om tot organisatieoverstijgende samenwerking te komen. De eerste deelvraag is
gericht op de aanpak van de Münchhausenbeweging. De vraag is welke begrippen de
aanpak van de samenwerking tussen de leden van de Münchhausenbeweging
beschrijven en wat de onderlinge samenhang is tussen deze begrippen.

De contouren van het antwoord op deze vraag worden in deze paragraaf gegeven.
Daarbij komen drie lagen in beeld. Allereerst zijn er begrippen gevonden die de
direct waarneembare acties typeren. Daarnaast zijn er begrippen gevonden die
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waarden van de Münchhausenbeweging typeren. Een derde laag wordt gevormd
door een set begrippen die zicht geeft op de identiteit van de Münchhausenbeweging
en een set begrippen die het stelsel van overtuigingen van haar leden typeert. Deze
reeks begrippen kenmerkt de essenties van het gedachtegoed van de leden van de
Münchhausenbeweging. Ieder van de begrippen van deze derde laag wordt in de
opvolgende hoofdstukken nader uitgediept. Daarbij vindt een confrontatie met
inzichten uit de wetenschappelijke literatuur plaats. De opvolgende hoofdstukken
vormen dan ook een verdere verdieping van het antwoord op de eerste deelvraag.
Een samenvattend overzicht van de betekenis van de begrippen die de identiteit en
het stelsel van overtuigingen van de leden van de Münchhausenbeweging typeren,
volgt in hoofdstuk twaalf.

2.3.1 De cirkel van succes

Bij de bestudering van het werk van de Münchhausenbeweging dienen zich
begrippen aan die horen bij de zichtbare acties van de Münchhausenbeweging.
Deze begrippen en hun onderlinge relatie vormen zich in een vroeg stadium van het
onderzoek. Zij zijn in onderling verband gebracht door ze te presenteren als een
cirkel van succes.

Deze cirkel omhelst drie begrippen: kansen creëren, zaken doen en successen
vieren.

Al bij de eerste besprekingen gaan de initiatiefnemers op zoek naar concrete
voorbeelden van samenwerking waarmee zij iets kunnen doen wat de doelgroep
vooruitbrengt. Deze voorbeelden nemen ze op in het Münchhausenmanifest. Later
vormt deze cirkel van kansen creëren, zaken doen en successen vieren het hart van
de ontmoetingen in de sociëteit. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom deze
drie thema’s.

Bij ieder initiatief gaat het om het samen zoeken naar kansen om met elkaar tot
afspraken te komen over samenwerking en om successen hiervan zichtbaar te
maken. Het vinden van kansen is hierin de eerste stap. Dit gebeurt vooral door
gelegenheden te creëren om probleemsituaties bespreekbaar te maken met partners.
De keuze voor een dergelijke kleinschalige aanpak maakt dat de totale problematiek
niet langer gezien wordt als onoplosbaar. De samenkomst van de leden van de
Münchhausenbeweging zelf wordt zo tot een kans om voor de doelgroep van
betekenis te zijn.

Het begrip zakendoen representeert de mogelijkheid van leden van de beweging
om afspraken te maken over de manier waarop zij elkaar verder helpen. Daaraan
zijn geen spelregels verbonden. Het kan gaan om een vrijblijvend aanbod van hulp.
Het kan ook gaan om het creëren van win-winsituaties waarin partijen ieder vanuit
de eigen discipline een bijdrage leveren en daar dan ook vanuit eigen financierings-
stromen zelf de bekostiging voor regelen. Het kan ook zijn dat het in de samen-
werking komt tot formele afspraken over onderlinge transacties en zelfs tot het
gezamenlijk oprichten van nieuwe bedrijven die bijdragen aan het oplossen van de
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problematiek. De initiatiefnemers spreken in dit licht ook wel van de sociëteit als een
marktplaats, de plaats van het zakendoen.

Successen worden gevierd. Dit is belangrijk omdat dat bijdraagt om de cirkel op
gang te houden, alle dagen van de week, ook zonder sociëteit. De gedachte is dat
mensen elkaar weten te vinden. Dat wanneer eenmaal zaken gedaan zijn in de
sociëteit, dat dan een weg is gebaand. De verwachting is dat vergelijkbare vraag-
stukken, dankzij de opgedane contacten, direct opgelost kunnen worden tussen
betrokkenen, zonder dat hiervoor een sociëteitsbijeenkomst nodig is. De hierboven
geschetste cirkel is weergegeven in figuur 2.4.

Zaken doenKansen
creëren 

Successen
vieren 

Figuur 2.4 De cirkel van succes

2.3.2 Waarden van de Münchhausenbeweging

Aan de cirkel van kansen creëren, zaken doen en successen vieren is een aantal
centrale waarden van de Münchhausenbeweging gekoppeld. Zij komen tot uitdruk-
king in het Münchhausenmanifest en in de code of conduct. Zij komen ook tot
uitdrukking in het spreken van de leden van de Münchhausenbeweging onderling.
Vanuit de analyse van het geheel aan teksten en gespreksverslagen komen vijf
centrale waarden naar boven. Deze waarden zijn (1) het belang van de mens met een
vraag zien, (2) geen nee zeggen, (3) elkaar respecteren, (4) verantwoordelijkheid
nemen en (5) buiten kaders denken.

De eerste centrale waarde van de Münchhausenbeweging is het zien van het belang
van de mens met een vraag. “Partners moeten vanuit die logica werken”, zegt Piet
Boekhoud tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging, “want anders gaan
niet alleen mensen als Loes onderuit, maar ook de hulpverleners, want waarom
zouden zij er nog tijd en energie insteken als het toch niets uithaalt. En zo gaat de
samenleving kapot.”
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In de analyse van data is deze waarde van het denken vanuit de belangen van de
mens met een vraag vooral naar boven gekomen onder de noemers van klanto-
riëntatie, maatwerk en integraal denken. Klantoriëntatie is een aantrekkelijk begrip
om te gebruiken, omdat het een compact begrip is dat in de managementliteratuur
veel wordt gebruikt. Dit begrip wordt ook door leden van de Münchhausenbeweging
gebruikt. Toch wordt in de tekst van de code of conduct bewust gekozen voor de
meer omschrijvende term ‘het belang van de mens met een vraag zien’. Hiermee
wordt primair zichtbaar gemaakt dat het erom gaat de mensen met een hulpvraag
centraal te stellen. Het vermijden van het begrip klantoriëntatie accentueert daarbij
dat deze mens niet primair een klant is, maar dat hij of zij primair een mens is die
geholpen moet worden. Het belang van de eigen organisatie, dat besloten ligt in het
begrip klant, wordt daarmee nadrukkelijk buiten beeld gehouden. Het denken vanuit
eigen doelen wordt op deze wijze niet alleen impliciet afgewezen. Deze afwijzing
wordt ook expliciet verwoord door de initiatiefnemers: “Nu is de eigen strategie van
organisaties leidend en werkt ieder vanuit zijn eigen doelen. Het einde van de eigen
schakel staat centraal en niet de consument.” Op een wat meer cynische toon merkt
één van de initiatiefnemers op dat er met het concept ketenaanpak momenteel veel
geld wordt verdiend, maar dat uiteindelijk vaak toch de eigen doelen leidend blijken
te zijn. Deze veroordeling van het werken vanuit de eigen logica betekent overigens
niet dat er uitsluitend sprake is van een altruïstische afwijzing van eigenbelang:
“Partners moeten wel in staat zijn om de eigen jaarbrief op orde te houden” en
“deelname aan de Münchhausenbeweging moet ook nut hebben voor je eigen
cluppie”, zo zeggen initiatiefnemers. Dit mag echter niet ten koste gaan van het
belang van de mens met een vraag.

Deze waarde betekent concreet dat leden van de Münchhausenbeweging worden
opgeroepen om op individueel niveau te kijken naar mensen. Groepen cliënten
moeten niet op één hoop gegooid worden, als er voor hun begeleiding verschillende
soorten interventies nodig zijn. Dit leidt per definitie tot het werken op een kleine
schaal, tot oplossingen voor individuen of voor kleine groepen mensen. En het leidt
ertoe dat er verschillende soorten voorzieningen kunnen komen die maatwerk
bieden voor deze mensen.

Sjef Czyzewski benadrukt in de documentaire over de Münchhausenbeweging dat
het belangrijk is dat de betrokken organisaties zich bij hun zorg naar iedere cliënt
afvragen bij wie ze kunnen volstaan met het bieden van zorg vanuit het eigen
specialisme en bij wie er noodzaak is om breder te denken. In deze zelfde
documentaire zegt Aad van Nes het ‘recht voor zijn raap’: “Wat heb ik er aan om
‘werk te maken’ als ik hier iemand naar de kloten zie gaan als er geen goede zorg
is…”Weer een ander verwoordt het in één van de interviews zo dat “het de opgave is
van de Münchhausenbeweging om de toegevoegde waarde van de verschillende
sectoren ten goede te brengen aan de gezamenlijke klant.”

De tweede centrale waarde wordt gevormd door het begrip ‘geen nee zeggen’. Deze
zinsnede is opgenomen in de code of conduct. Bij latere verwijzingen naar deze code
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wordt de gehele code met regelmaat samengevat in deze ene zin. Deze zin vormt een
uitdrukking van een gemeenschappelijke loyaliteit naar de doelgroep.

Bij de bespreking van de concept code of conduct door de initiatiefnemers is het
vooral deze zin die de aandacht krijgt. Wat betekent dit eigenlijk? De initiatief-
nemers stellen daarbij vast dat het niet betekent dat je altijd ja moet zeggen. Dat kan
ook niet. Maar je laat elkaar niet in de kou staan. Je helpt elkaar verder. ‘Jouw
probleem is mijn probleem’, dat zijn de andere woorden waarmee deze waarde met
regelmaat tot uitdrukking wordt gebracht. Zo krijgt de waarde van het geen nee
zeggen ook de dimensie van loyaliteit naar elkaar toe. In de periode rondom het
opstellen van de code of conduct, met de gebeurtenissen rondom het gebouw De
Nachtegaal kort achter de rug, is juist dit thema tussen de initiatiefnemers nadruk-
kelijk aan de orde. In maart 2009 appelleert Aad van Nes tijdens een bijeenkomst
van bestuurders die lid zijn van de Münchhausenbeweging ook op deze manier aan
deze waarde. Hij legt de vraag in het midden of we als baronnen onze rol wel spelen:
“Hebben we bij alle commotie rondom de SS Rotterdam wel gedacht, iemand steekt
zijn kop uit en nu zijn wij wel bij hem gebleven? Het gaat er om dat we dat zo voelen,
niet dat we dat allemaal tentoonspreiden.”

Ook oplossingsgerichtheid vormt een aspect van de waarde van het ‘geen nee
zeggen’. “Het uitgangspunt voor de ketenaanpak moet zijn dat als iemand iets wil,
dat we dan ook iets moeten doen”, zo zegt een van de initiatiefnemers van de
beweging in een startinterview. Een ander verwoordt het zo: “Er wordt altijd een ad
hoc oplossing gezocht, want als wij er niet in slagen om oplossingen aan te reiken,
dan worden dit blijvende verwondingen.”

Een concrete casus illustreert de praktijk. Tijdens een sociëteitsbijeenkomst doet
de Bavo RNO-groep, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, een oproep voor
een rolstoelgebonden vrouw die psychiatrische behandeling ondergaat en toe is aan
een passend eigen huis. Ze valt tussen alle regelingen en verblijft daarom al meer
dan een jaar langer dan de maximaal toegestane termijn bij de Bavo RNO-groep.
De oproep komt bij de Münchhausenbeweging doordat iemand van de bestuurs-
dienst van de gemeente Rotterdam de Bavo RNO-groep naar de Münchhausenbewe-
ging heeft verwezen. Martien Kromwijk blikt terug op wat er gebeurt: “Mijn eerste
reactie was: afwijzen, omdat iemand van de bestuursdienst deze zaak had door-
verwezen. Mijn gedachte was: dat moet je zelf oplossen. Maar de volgende dag heb ik
mijn standpunt herroepen, want Münchhausen betekent juist: altijd helpen. Ook
voor individuele gevallen. Iemand valt tussen wal en schip, dus helpen en dan
repareren. Dat laatste is ook gebeurd. Bij ons is voor een woning gezorgd en de
dienst SoZaWe (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft deze casus gebruikt om de
beoordelingstechnieken van dit soort gevallen te wijzigen. Daardoor worden mensen
nu meer individueel geholpen. Er was bij dit geval typisch van alles mis. En dat komt
alleen goed als je van de geijkte paden afwijkt. In je eentje kan je het dan niet
veranderen. En wel als je de mens centraal stelt en met routinematig handelen
stopt.” Tijdens de volgende sociëteitsbijeenkomst gaat Kromwijk hier publiekelijk op
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in. Hij schetst hoe hij in tweede instantie vond dat hij een inschattingsfout had
gemaakt en benadrukt het belang van ‘geen nee zeggen’.

De waarde van het ‘geen nee zeggen’ wordt door Piet Boekhoud in de
documentaire over de Münchhausenbeweging op een aansprekende manier onder
woorden gebracht: “Ik interpreteer het zo dat we … Ik heb getekend dat ik ze niet
laat vallen. Dat ze op mij kunnen rekenen. Daar gaat 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…”

De derde centrale waarde is het respecteren van elkaar. Daarbij gaat het er vooral om
dat partijen elkaars rol en expertise respecteren. Het gaat erom dat partners hun
onderlinge afhankelijkheid erkennen en dat zij elkaar opzoeken op grond van elkaars
expertise. Een eerste aspect van deze waarde is dus het respecteren van werkvelden
en expertisegebieden.

Ook dit begrip kent echter meerdere aspecten. Respecteren betekent ook het
herkennen van elkaars posities en structuren en het erkennen daarvan. Zo wordt
herhaaldelijk aangehaald dat sommige organisaties veel meer aan gedetailleerde
regelgeving onderworpen zijn dan andere. Hierdoor kunnen zij minder flexibel
zijn. Ook verschillen de organisaties in de mate waarin hun werk direct wordt
beïnvloed door het politieke krachtenveld. Vertegenwoordigers van organisaties
die directer met dit krachtenveld te maken hebben, zullen meer politiek gedrag
vertonen dan anderen. Verder zijn er verschillen in organisatiestructuur. In één
van de gesprekken dient de vraag zich aan hoe relatief hoog opgeleide en
autonome vestigingsmanagers van een woningcorporatie het zullen ervaren om
samen te werken met veel sterker directief gestuurde middelmanagers uit andere
organisaties. Het is aan de partijen om dergelijke verschillen te onderkennen en
van elkaar te accepteren.

Een laatste aspect van het respecteren wordt gevormd door het aanspreken van
elkaar. Het getuigt van onderling respect, zo zeggen de initiatiefnemers tijdens een
vergadering tegen elkaar, wanneer we elkaar scherp houden. Daarbij moeten we
onszelf aansporen tot een kritische houding ten opzichte van de eigen rol en moeten
we bereid zijn elkaar daarop aan te spreken. In de code of conduct is dit thema als
volgt verwoord: ‘We respecteren de andere specialismen binnen het klaverblad en
spreken elkaar eventueel in een veilige context op ieders specialisme aan.’

De vierde centrale waarde is verantwoordelijkheid nemen. De initiatiefnemers
gebruiken in dit verband ook veelvuldig het woord ‘bijdragen’. Door het meedoen
aan de Münchhausenbeweging worden partners erop gewezen dat het erop aankomt
dat ze verantwoordelijkheid nemen naar de doelgroep en verantwoordelijkheid
nemen naar elkaar toe. De eerste bijdrage die van organisaties gevraagd wordt is
verantwoordelijkheid naar de mens met een hulpvraag. “Als ik contact heb met een
cliënt, dan is die persoon mijn verantwoordelijkheid”, zegt één van de initiatief-
nemers. Vervolgens laten de initiatiefnemers er geen onduidelijkheid over bestaan
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dat degene die iemand met een meervoudige problematiek tegen het lijf loopt, zich
integraal verantwoordelijk gaat voelen voor deze mens.

Een tweede bijdrage die organisaties daarvoor moeten leveren is dat zij zelf
verantwoordelijkheid nemen voor het onderhouden van een netwerk en voor het
zoeken van contacten met anderen. De derde bijdrage die gevraagd wordt is dat de
betreffende organisatie voldoende capaciteit vrijhoudt voor de doelgroep. Ieder moet
nastreven dat hij zelf ruimte maakt om zijn eigen bijdrage aan het oplossen van een
meervoudige hulpvraag te kunnen leveren. De samenwerking moet niet gaan om
nieuwe spelregels voor het verdelen van schaarse middelen, maar om het zorgen dat
de schaarste wordt opgeheven en er capaciteit vrijkomt die daadwerkelijk benodigd
is. In gesprekken over de capaciteitsvraag heeft vooral werk de aandacht. Er wordt
meermaals op aangedrongen dat het belangrijk is om werkgevers te betrekken bij de
beweging. De constatering is dat er te weinig laaggeschoold werk is. “Er is veel
straatveegwerk”, zegt één van de hartenjagers, “Maar als je dat niet wilt, dan is er
weinig te doen. Vroeger hadden we nog wel laaggeschoold werk in winkels. Maar dat
is er ook niet meer voor deze doelgroep. Er worden daar te veel sociale vaardigheden
gevraagd.” Tijdens de sociëteit komen geregeld vragen naar stageplaatsen en naar
werk voor leden van de doelgroep.

De vijfde en laatste waarde van de Münchhausenbeweging die prominent naar voren
komt bij de analyse van data is ‘buiten kaders denken’. Dit begint heel concreet met
het kijken over de grenzen van het eigen domein. De initiatiefnemers constateren dat
ze te weinig van elkaar weten. Je kent elkaars werk en werkwijzen niet en je kent
elkaars agenda’s niet.

Daarnaast gaat het bij deze waarde om creativiteit. Het gaat om het creëren van
een nieuw aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals het initiatief van de woonfoyers
voor jongeren, internaten voor de opvang van bepaalde groepen verslaafden of een
loket van de verslavingszorg binnen de muren van het Albeda College. Daarbij kan
ook gedacht worden aan het slim combineren van geldstromen. Als een concreet
voorbeeld wordt tijdens één van de besprekingen van de initiatiefgroep genoemd dat
cliënten geen huur betalen als ze in een verslavingskliniek opgenomen zijn. Deze
kosten vallen onder de AWBZ. Omdat deze huurvrijstelling een vorm van inkomen
is, zouden cliënten, terwijl ze in de voorziening verblijven, voor een salaris onder het
minimumniveau kunnen werken. Zo vertelt Aad van Nes dat de Roteb in staat is
geweest een groot aantal verschillende geldstromen aan te boren om het mogelijk te
maken veel meer vormen van gesubsidieerde werkgelegenheid voor de doelgroep te
creëren.

‘Last but not least’ gaat het bij deze waarde ook om het doorbreken van de
bureaucratie. Leden van de Münchhausenbeweging voelen zich vaak geconfronteerd
met een web aan regelgeving. Tussen de verschillende wetten en regels bestaat een
slechte aansluiting. Dat werkt remmend op het bieden van oplossingen. Slecht
aansluitende wetgeving wordt in de gesprekken wel aangeduid als de kern van het
probleem. Een voorbeeld hiervan haalt Van de Wetering (BoumanGGZ) aan in de

HOOFDSTUK 2

46



documentaire over de Münchhausenbeweging, waarin hij vertelt dat strijdige regel-
geving ertoe leidt dat je in een situatie komt “waarin de café-eigenaar zijn pand heeft
aangepast en van de brandweer moet zorgen dat zijn deur naar buiten opengaat en
van, weet ik veel, woningbouwtoezicht die deur naar binnen toe open moet gaan.”
Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging vult Czyzewski hierop aan:
“De organisatie is vaak met handen en voeten gebonden aan landelijke en
Rotterdamse regelgeving. Ik krijg uit Den Haag ook allerlei regels opgelegd die
het voor mijn organisatie niet eenvoudiger maken om iets te kunnen betekenen voor
mensen die het op een bepaald moment zelf niet redden. Dat moet écht anders.”

Later tijdens datzelfde symposium zegt Boekhoud hierover dat de systemen vaak
op zich wel kloppen en dat organisaties vanuit hun eigen rationaliteit goed geordend
zijn, maar dat dit niet geldt vanuit het perspectief van één persoon die hulp nodig
heeft. Ook In ’t Veld sluit tijdens het symposium aan bij dezelfde thematiek: “Er ligt
dus een probleem, het probleem van regels versus inspiratie. Het heeft weinig zin
anderen te verketteren op dat punt: “De regelgevers zullen regels blijven geven.” Dit
stelt, aldus In ’t Veld, de Münchhausenbeweging voor een probleem: “Lastige, sterk
regelgebonden actoren moeten de Münchhausenbeweging incorporeren. Denk
bijvoorbeeld aan de sociale dienst. Dat is ook een geweldige opgave, voor de
ketenorganisaties en voor het omringende bestuur.”

In lijn met deze uitspraken wijzen verschillende initiatiefnemers in de interviews,
tijdens de vergaderingen en in het Münchhausenmanifest uiteindelijk naar de
bureaucratie als kern van de problemen. “Niet alleen de doelgroep ziet hierdoor
door de bomen het bos niet meer. Ook de stadsmariniers hebben last van deze
barrières. Zij worden gehinderd door de stroperigheid van de bureaucratie.” De
oplossing die zij daartegenover stellen om regels doorbrekend te werken, betekent
voor de Münchhausenbeweging dat de bestuurders elkaar oproepen om rugdekking
te bieden aan medewerkers die vanuit betrokkenheid en oplossingsgerichtheid
regeloverschrijdend werken: “De hartenjagers zouden onze nul-zes-nummers moe-
ten hebben, zodat ze ons op ieder moment kunnen bereiken als ze in de problemen
dreigen te raken doordat ze regels overschrijden.”

Het geheel aan bovenstaande waarden van de Münchhausenbeweging en de hieraan
verbonden betekenissen is samengevat in tabel 2.4. De waarden zijn ook weergege-
ven in figuur 2.5. Hier zijn zij gegroepeerd rondom de cirkel van succes. Samen
vormen zij de zichtbare aanpak van de Münchhausenbeweging.

DE MÜNCHHAUSENBEWEG ING

47



Waarde Hieraan verbonden betekenis

Het belang van de mens met een vraag zien Denken vanuit de belangen van de mens met

een hulpvraag en niet vanuit het eigen belang

Creëren van maatwerk

Integraal denken

Geen nee zeggen Betrokkenheid bij de doelgroep

Loyaliteit naar elkaar

Oplossingsgerichtheid

Elkaar respecteren Respecteren van elkaars expertise

Respecteren van elkaars posities en structuren

Aanspreken van elkaar

Verantwoordelijkheid nemen Verantwoordelijkheid nemen voor het integrale

probleem van de eigen cliënten

Verantwoordelijkheid nemen voor het onder-

houden van een netwerk van partners

Creëren van capaciteit voor leden van de doelgroep

Buiten kaders denken Kennis nemen van elkaar en van elkaars werk-

wijzen

Creativiteit

Bureaucratie doorbreken

Tabel 2.4 Waarden van de Münchhausenbeweging en de hieraan verbonden betekenissen

Het hier geschetste overzicht aan waarden is in zekere zin niet compleet. Bij de open
codering van fragmenten in 2006 zijn naast begrippen die overgenomen zijn in het
bovenstaande overzicht, of begrippen die hieraan direct gelieerd zijn, ook andere
begrippen gevormd die gezien kunnen worden als waarden van de beweging. Het
betreft de begrippen informeel, openheid, plezier en gelijkwaardigheid. Het zijn
begrippen die verwijzen naar de informele omgang van de partners tijdens hun
ontmoetingen in de Münchhausenbeweging.
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Figuur 2.5 De waarden van de Münchhausenbeweging, gegroepeerd rondom de cirkel van succes

Deze waarde van de informele omgang is apart gehouden. De informele omgang is
kenmerkend voor de onderlinge verhoudingen. De hierdoor opgebouwde sfeer van
vriendschappelijkheid is een noodzakelijke voorwaarde om het netwerk van relaties
in stand te houden. Dit staat echter naast de fundamentele wil om zaken te doen met
elkaar. Ook zaken doen kan in een vriendschappelijke sfeer gebeuren. Maar iedereen
realiseert zich dat er in het zaken doen, onder de laag van informele en vriend-
schappelijke omgang, een laag van commitment en aanspreekbaarheid ontstaat.
Deze zakelijkheid vormt de meer wezenlijke grondtoon van de beweging. Deze
grondtoon komt met name tot uitdrukking in de waarden van ‘het belang zien van
de mens met een vraag’, het respecteren van elkaar en het nemen van verant-
woordelijkheid. Dat is waar het de beweging werkelijk om te doen is. Daarom is de
informele omgang niet opgenomen in het lijstje van waarden. Zonder het informele
komt niets tot stand. Maar het informele vormt slechts de brug naar het komen tot
samenwerking. In de feitelijke samenwerking draait het om de vijf waarden die in
figuur 2.5 zijn weergegeven. Het belang van de mens met een vraag moet gezien
worden. En om dit belang te dienen draait het om ‘geen nee zeggen’, respect,
verantwoordelijkheid en denken buiten kaders.

2.3.3 De essentie van het gedachtegoed van de Münchhausenbeweging

Het handelen van de Münchhausenbeweging en haar centrale waarden zijn ingebed
in een basis, die gevormd wordt door de identiteit van de beweging en haar stelsel

DE MÜNCHHAUSENBEWEG ING

49



van overtuigingen. Deze identiteit en dit stelsel van overtuigingen vormen de
essentie van het gedachtegoed van de beweging. Hier wordt zichtbaar wat het
handelen van leden van de Münchhausenbeweging verklaart.

Tijdens het onderzoek is een reeks begrippen gevormd die deze essentie van het
gedachtegoed kenmerkt. In het gehele onderzoeksproces valt op dat deze begrippen
het moeilijkst te vangen zijn. Sommige van deze begrippen worden veel gebruikt
door de leden van de beweging. Andere worden amper gebruikt. In het methodo-
logische hoofdstuk wordt nader ingegaan op dit fenomeen. Het wordt verklaard
vanuit het principe dat denkkaders van waaruit mensen een situatie beoordelen deels
bewust en deels onderbewust tot stand komen. De uiteindelijke set van acht
begrippen, die hier worden opgevoerd als de essentie van het gedachtegoed van
de Münchhausenbeweging, komt tot stand in een latere fase van het onderzoek. Dit
gebeurt door het voortdurend relateren van de casus aan de literatuur. Daarbij
worden uiteindelijk twee begrippen gevonden die de identiteit van de Münchhau-
senbeweging kenmerken. Het zijn de begrippen beweging en ketensamenwerking.
Deze begrippen zijn opgenomen in de titel van deze publicatie.

Daarnaast is een stelsel van zes begrippen gevonden die in samenhang tonen wat
de logica is in de gebeurtenissen. Daarmee wordt zichtbaar dat de Münchhausen-
beweging vertrekt vanuit een situatie die door haar leden wordt bestempeld als een
complexe probleemsituatie. Deze situatie benoemen de leden van de beweging als
urgent. Daarbij spreken zij de ambitie uit dat zij willen komen tot structurele
oplossingen. De weg die zij daartoe kiezen is een weg van kleinschaligheid. Het werk
van de beweging vindt plaats in een sfeer van betrokkenheid en vertrouwen. De
betrokkenheid is nodig om een groep mensen bijeen te houden die het verschil
willen maken. Het vertrouwen is nodig om in deze aanpak risico’s te durven nemen,
die de samenwerkingsopgave met zich meebrengt. Het geheel van deze acht
begrippen wordt weergegeven in figuur 2.6. Aan ieder van deze begrippen is een
apart hoofdstuk gewijd. Hierop vooruitlopend worden de belangrijkste thema’s die
verbonden zijn aan deze begrippen hier geïntroduceerd. Voor een nadere toelichting
en onderbouwing van de uitspraken uit deze introductie wordt verwezen naar de
betreffende hoofdstukken.
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Figuur 2.6 De essentie van het gedachtegoed van de leden van de Münchhausenbeweging

Het begrip beweging is rechtstreeks overgenomen uit de casus. Leden van de
Münchhausenbeweging typeren hun initiatief als een beweging. Tijdens het litera-
tuuronderzoek blijkt de social movement theorie aanknopingspunten te bieden voor
de theoretische verdieping van dit begrip. Centrale kenmerken van een beweging
zijn dat een beweging een collectief van mensen is, dat een gemeenschappelijk ideaal
koestert. Dit draagt zij uit door vormen van activisme. Daarbij zetten de leden van de
beweging zich af tegen een actuele ongewenste situatie. Het bijzondere van de
Münchhausenbeweging is dat haar leden dit doen vanuit het bewustzijn dat zij
onderdeel zijn van het systeem. Dit betekent dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn
voor het ontstaan van de bestaande situatie. Het betekent ook dat zij een deel van de
sleutels in handen hebben voor het creëren van een nieuwe, gewenste situatie. In de
literatuur wordt een dergelijke beweging getypeerd als een consensusbeweging. Het
woordgebruik van de casus is misschien nog wel treffender. Het is een Münchhau-
senbeweging: een beweging van mensen die ‘hun plicht als soldaat doen’ en die
‘zichzelf aan de eigen haren uit het moeras trekken’.

De leden van de beweging streven naar organisatieoverstijgende samenwerking. In
hun eigen woordgebruik hebben zij het vooral over ‘ketensamenwerking’. Andere
begrippen die de leden van de beweging gebruiken zijn onder meer de begrippen
‘netwerk’ en ‘coalitie’. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er een veelheid is aan
begrippen voor het duiden van vormen van organisatieoverstijgende samenwerking.
Uit deze begrippen wordt in deze publicatie gekozen voor het begrip ‘keten’. Het is
het meest typerende begrip voor het aanduiden van de aard van de door de beweging
nagestreefde samenwerking. In de bestudeerde literatuur wordt het begrip ‘keten’
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onder meer gekenmerkt doordat er in ketens sprake is van een sterke oriëntatie op
het primaire proces. In het streven van de Münchhausenbeweging wordt zichtbaar
dat wensbeelden van leden van de beweging ook sterk met het primaire proces
verbonden zijn. Zij hopen dat er een situatie zal kunnen ontstaan waarin organisaties
maximaal gericht zijn op de hulpvraag van mensen. Deze situatie ontstaat als
horizontale verbindingen tussen partners ervoor zorgen dat professionals uit ieder
van de organisaties goed kunnen inspelen op deze vragen en kunnen zorgen dat zij
doelgericht en doelmatig opgelost kunnen worden. Het streven van de beweging is
om een dergelijke keten tot stand te brengen.

De situatie wordt door de leden van de Münchhausenbeweging getypeerd als
complex. Er zijn veel oorzaken die maken dat de situatie zo complex is. In de
loop van de gesprekken tussen de leden van de beweging passeren deze oorzaken de
revue. Vanuit het literatuuronderzoek worden drie aspecten van complexiteit
onderscheiden. Het gaat om complexiteit van de problematiek, complexiteit van
coördinatie en om ambiguïteit. Ieder van die drie aspecten is in de casus aan de orde.
Daarbij wordt zichtbaar dat kleinschaligheid een oplossing biedt voor de verminde-
ring van de inhoudelijke complexiteit en van de complexiteit van coördinatie. Dit
hangt ermee samen dat de concrete situatie van een hulpvraag gemakkelijker te
overzien is en met een kleiner aantal partners is op te lossen, dan het totale
maatschappelijke vraagstuk. In de casus wordt zichtbaar dat er sprake is van
ambiguïteit. Posities, samenwerkingsrelaties en motieven van partners zijn voort-
durend in verandering. De zichtbare samenwerking draagt bij om deze ambiguïteit
te verminderen. Dit gebeurt doordat mensen elkaar en elkaars organisaties beter
leren kennen en doordat er onderling vertrouwen wordt opgebouwd bij de concrete
samenwerking.

Het verhaal van Loes toont dat de probleemsituatie urgent is. En het maakt zichtbaar
dat deze probleemsituatie oplosbaar is, als de leden van de Münchhausenbeweging
beter samenwerken. Het gevoel van urgentie spreekt sterk uit de casus. Er zijn veel
voorbeelden van momenten waarop de urgentie van de probleemsituatie door de
leden van de beweging krachtig onderstreept wordt. Uit de casus en uit de bestu-
deerde literatuur blijkt dat verhalen een belangrijke rol spelen bij het creëren van
urgentiegevoel. Verhalen appelleren aan de gevoelens van mensen en kunnen een
beroep doen op hun diepste drijfveren. De werkvorm van de sociëteit wordt geduid
als het creëren van een ‘kettingverhaal’. Daarbij worden de leden van de beweging
uitgedaagd om steeds met nieuwe verhalen te komen die de gewenste werkwijze van
de leden van de beweging uitdragen.

Het kettingverhaal kan ontstaan dankzij een kleinschalige aanpak. Deze kleinschalige
aanpak vormt de kern van het gedachtegoed van de Münchhausenbeweging. De leden
van de beweging zien een kleinschalige aanpak als de enige beschikbare weg naar het
bereiken van structurele oplossingen. Daarom stimuleert de Münchhausenbeweging
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dat er een veelheid aan initiatieven tot stand komt. In de literatuur wordt kleinschalig-
heid gezien als een manier om klantgerichtheid te vergroten, om complexiteit
hanteerbaar te maken en om tot innovatie te komen. Deze aanpak maakt het mogelijk
om steeds opnieuw aan te sluiten bij de concrete situatie van de werkvloer. Zo ontstaat
actielogica. Deze aanpak vraagt om een vorm van metacoördinatie voor het creëren
van een stimulerende omgeving. Zowel uit de casus als uit de literatuur blijkt dat de
scheidslijn tussen het niveau van de uitvoering en het niveau van de metacoördinatie
diffuus is.

Het creëren van een gevoel van urgentie is interactief verbonden met een appel op
betrokkenheid. Het urgentiegevoel creëert betrokkenheid en de betrokkenheid
versterkt de beleving van urgentie. Het begrip betrokkenheid komt daarbij in de
casus niet vaak expliciet op tafel. Het appel om zich het lot van de doelgroep aan te
trekken, is echter indringend voelbaar in al het werk van de Münchhausenbeweging.
Betrokkenheid bij het lot van mensen zoals Loes vormt de kern van de verbonden-
heid tussen de leden van de beweging. In de literatuur wordt zichtbaar dat het
perspectief van betrokkenheid slechts één van de perspectieven is op organisatie-
overstijgende samenwerking. Andere perspectieven die in de bestudeerde literatuur
prominent naar voren komen, zijn het contextuele perspectief, het economische
perspectief en het perspectief van onderlinge betrokkenheid. Vanuit ieder van deze
perspectieven worden drijfveren zichtbaar die contraproductief kunnen zijn voor het
dienen van de belangen van de doelgroep. Juist daarom is het markant dat de leden
van de Münchhausenbeweging de radicale keuze maken om werken vanuit be-
trokkenheid de hoogste prioriteit te geven.

De basis voor de samenwerking is vertrouwen. In de casus blijkt dat het begrip
vertrouwen zelden expliciet aan de orde is binnen de Münchhausenbeweging. De
vertrouwensthematiek wordt echter krachtig zichtbaar in het verhaal van foyer de
Nachtegaal. Vertrouwen vormt een impliciet thema van de code of conduct. Vanuit
de literatuur is een overzicht gemaakt van diverse vormen van vertrouwen. Daarbij
zijn vooral het relationele perspectief en het systeemperspectief op vertrouwen
behulpzaam voor het begrijpen van wat er in de casus gebeurt. Er wordt zichtbaar
dat vertrouwen ontstaat in de cyclus van succes. Wanneer in de samenwerking
symbolische en reële successen worden behaald, draagt dit bij aan vertrouwensop-
bouw. Vertrouwen wordt verder ondersteund doordat de Münchhausenbeweging
een stelsel vormt van doelen, normen en waarden, dat het handelen in het belang
van de doelgroep legitimeert. Ook als dit tegen de regels is. Zo ontstaat een
betekenisgevend systeem dat bestaat uit mensen die een gedeelde intentie en
gedeelde normen en waarden hebben. Dit systeem biedt rugdekking aan het
regeldoorbrekend handelen van de leden van de Münchhausenbeweging.

Het laatste begrip uit het stelsel van overtuigingen van de leden van de Münchhau-
senbeweging is het begrip structurele oplossingen. De leden van de beweging zijn op
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zoek naar het bereiken van oplossingen die een structurele verandering geven in de
stad. In de casus blijkt dat er daarbij sprake is van concurrerende logica’s. Die
structurele oplossingen zouden bereikt kunnen worden door het tot stand brengen
van een cultuurverandering, door het beïnvloeden van keuzen van politiek en
stadsbestuur of door het veranderen van structuren. De Münchhausenbeweging is
vooral succesvol bij het werken aan cultuurverandering. In de beide andere oplos-
singsrichtingen wordt wel gezocht, maar worden geen oplossingen gevonden. Bij een
beoordeling van de betekenis van de Münchhausenbeweging wordt het stimuleren
van cultuurverandering door de leden van de beweging dan ook als het meest
prominente resultaat benoemd. Dit neemt niet weg dat ook beide andere zoekpaden
voor de toekomst van de beweging van belang blijven.

2.4 Typering van de aanpak van de Münchhausenbeweging

De tweede deelvraag van dit onderzoek is een vraag naar de typering van de aanpak
van de Münchhausenbeweging. Deze vraag wordt beantwoord door te onderzoeken
welke begrippen zich in het onderzoek aandienen, om het proces te duiden dat de
leden van de Münchhausenbeweging in gang zetten.

In deze paragraaf wordt het proces van de Münchhausenbeweging getypeerd als
een zoekproces. Daarmee wordt aangesloten bij de woordkeus van de leden van de
Münchhausenbeweging. Bij het coderen van de data komen drie begrippen naar
boven die verschillende activiteiten in dit zoekproces typeren. Dit zijn de begrippen
‘bewustwording’, ‘ontmoeten’ en ‘doen’. Een hiermee verbonden begrip dat zich
aandient, is het begrip zingeving. In deze paragraaf wordt zichtbaar gemaakt hoe dit
begrip zich vormt en hoe dit begrip samenhangt met de voorgaande begrippen.

In aansluiting op deze duiding van het zoekproces worden drie zoekrichtingen
benoemd. Zij vormen verschillende paden die bewandeld worden door de leden van
de Münchhausenbeweging. Deze drie paden worden aangeduid met de begrippen
‘cultuurverandering’, ‘beïnvloeding van politiek en stadsbestuur’ en ‘structuurver-
andering’. Deze drie begrippen representeren drie concurrerende logica’s. Het
beloop van het zoekproces in deze drie zoekrichtingen wordt in deze paragraaf
nader beschreven.

2.4.1 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een zoekproces

De leden van de Münchhausenbeweging typeren hun samenwerking als een zoek-
proces. Zij benoemen hun initiatief als een ‘tocht die zij met hun beroepsgenoten
moeten ondernemen’, als een ‘zoektocht naar flow’, als een ‘lerende keten’ en als een
‘poging om aan het werk te gaan vanuit eigen energie en creativiteit naar inventieve
mogelijkheden’. De begrippen ‘zoeken’, ‘zoekproces’ en ‘zoektocht’ keren daarbij
steeds weer terug.
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Martien Kromwijk zegt in een persoonlijk interview in december 2006: “Het is
niet helemaal scherp welke kant het op gaat met Münchhausen. Er zijn concurre-
rende beelden.” Hij benoemt de sociëteit als één werkvorm, maar hij benoemt dat er
ook andere denkbare werkvormen zijn. De werkvorm van de sociëteit, die hij typeert
als een investering in cultuur, zou naast een meer projectmatige aanpak kunnen
staan of naast een aanpak die sterker contractueel verbindt. In 2007 opent hij één
van de gesprekken tussen bestuurders van de Münchhausenbeweging en de wet-
houders sociaal van de gemeente Rotterdam met de woorden: “We zijn er nog niet
en laten we nog een keer zoeken…”

De interviews met de initiatiefnemers die in de start van 2006 gehouden zijn, sluiten
af met de vraag wat in de ogen van de betrokkenen de belangrijkste vragen zijn waar
de beweging nu voor staat. Tijdens een presentatie van mijn bevindingen in oktober
2006 aan bestuurders uit de Münchhausenbeweging, toon ik de vragen die op deze
wijze verzameld zijn. Vervolgens bied ik hen de gelegenheid om deze vragen te
prioriteren. Tabel 2.5 geeft een overzicht van deze vragen, gepresenteerd op de
volgorde van prioriteit.

Het geheel toont een diversiteit aan zoekvragen. Daarbij wordt zichtbaar dat de
bestuurders zich afvragen hoe zij meer leven in de beweging kunnen brengen en hoe
zij de cultuur kunnen veranderen, zodat er open vormen van samenwerking
ontstaan. Ook zijn er vragen over gewenste vormen van leiderschap, over de
opbouw van het netwerk van partners en over de samenhang tussen het werk van
de beweging en het werk van de eigen organisaties.

Drie trefwoorden komen in het onderzoek naar boven die dit zoekproces verder
typeren. Het gaat om de begrippen ‘bewustwording’, ‘ontmoeten’ en ‘doen’. In hun
gesprekken schetsen de leden van de beweging dat de zoektocht gestoeld is op het
creëren van een nieuw bewustzijn. In hun woordkeuze is er sprake van een
‘bewustwordingsproces’, van een ‘doorbrekend besef’ en van een ‘doel om basaler
te denken’. In dit verband typeert één van de initiatiefnemers het manifest als ‘de
start van een sensibiliseringsfase’ die ertoe leidt dat partijen besluiten om ‘de huidige
status niet te accepteren’.

In het gehele proces worden twee momenten van bewustzijnsverdieping in het
bijzonder zichtbaar. Dit betreft allereerst het moment van de samenkomst tijdens het
zomerdebat in 2004, waar een aantal initiatiefnemers het verhaal van Loes herkennen
als een kans om een doorbraak te maken. Een tweede moment is tijdens een bespreking
van de procesgroep waar haar leden vaststellen dat een gebrek aan solidariteit de
samenwerking dreigt te ondergraven. Deze momenten vormen de aanleiding voor het
schrijven van respectievelijk het manifest en van de code of conduct.
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1. Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de flow (‘place to be’)?

2. Wat zijn de samenbindende cultuurafspraken? Hoe komt de code of conduct tot leven en welke

afspraken daaruit zijn het meest belangrijk om een open keten te creëren (keten uit hartstocht)?

3. Hoe stimuleren we baanbrekend en grensoverschrijdend gedrag? Met de technieken van proces-

management lukt het niet. De code of conduct is een goede start. Daar gaat het om visie, gedrag

en verantwoordelijkheidsgevoel.

4. Hoe organiseer je de processen van het marktplein, hoe komt samenwerking tot stand en hoe

ontstaan afspraken tussen ketenpartners?

5. Hoe verhogen we de betrokkenheid van het bedrijfsleven?

6. Hoe vind je voldoende partners die in staat zijn om mensen met grote talenten vrij te maken die

een succes van zulke projecten kunnen maken?

7. Welk leiderschap en welke stijl is nodig om de hartenjagers in beweging te krijgen?

8. Hoe kan je kennis managen in het gehele proces van de hartenjagersclubs?

9. Hoe beïnvloeden de verschillen in cultuur en structuur van de organisaties (INK-faseverschillen) de

samenwerking, hoe trek je elkaar omhoog?

10. Hoe zorg je dat de stukjes van de puzzel bij elkaar komen? Wat voor een ruimte moeten we

decentraal creëren en welke instructies moeten we geven? Wat voor zekerheden moeten we

inbouwen en welke risico’s moeten we nemen?

11. Hoe kunnen we dit soort initiatieven gebruiken om de cultuur van verantwoording langs

bureaucratische systemen te doorbreken, hoe kunnen we zorgen dat mensen betrokken raken op

de inhoud?

12. Wat is het effect van de Münchhausenbeweging?

13. Hoe heeft dit soort sideline operaties effect op het werken van de eigen organisatie?

14. In hoeverre is er sprake van een keten of van een netwerk? Welke processen komen tot stand en

hoe kan je de ketenprocessen ordenen?

15. We weten nog zo weinig van elkaar. Wat is eigenlijk een woningcorporatie, wat doet ze, hoe werkt

ze?

16. Hoe en met wie moet je het debat voeren?

17. Hoe ga je om met de politiek? Hoe zorg je dat je het niet opnieuw bureaucratiseert, maar hoe zorg

je ook dat je niet vervreemd raakt van de politiek? Hoe sterk moeten we de lijn volgen van politieke

beïnvloeding?

18. Hoe combineert ieder van ons deze opgave met de opgave om de eigen jaarbrief op orde te

houden?

Tabel 2.5 Vragen van bestuurders uit de Münchhausenbeweging, op volgorde van prioriteit zoals door hen
vastgesteld in oktober 2006
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Bij het uitdragen van dit bewustzijn gaat het erom dat de betrokkenen leren om met
andere ogen te kijken naar het eigen gedrag. Zij moeten zich ervan bewust worden dat
hun eigen gedrag de ongewenste situatie in stand houdt. Eén van de deelnemers aan de
sociëteitsbijeenkomsten legt uit hoe zij zich gaandeweg is gaan realiseren dat de
problemen soms kleiner zijn en gemakkelijker oplosbaar zijn dan zij voorheen dacht:
“Je kunt zeggen, ik heb met deelnemers te maken die zulke gigantische problemen
hebben, het is ook niet verwonderlijk dat die voortijdig de school verlaten. Je denkt
dan, wij kunnen die problemen niet oplossen. Maar op het moment dat je een platform
maakt waarop mogelijk die problemen wel opgelost kunnen worden, dan ontstaat er
een nieuw bewustzijn. Wat als je nu zegt, ja mijn deelnemers hebben zulke problemen,
en je zegt, we hebben nu een platform. Dan ga je je afvragen of dat probleem eigenlijk
wel zo zwaar is als je denkt. En dat betekent… maak ik het probleem niet veel groter
dan het in werkelijkheid is.”Haar conclusie is dat zij, dankzij de manier van denken in
de Münchhausenbeweging, vaker in staat is om problemen van leerlingen op te lossen.
Ook zonder hulp van één van de partners.

‘Doen’ is het tweede trefwoord. Steeds weer is er de zoektocht naar het handelen dat
verbonden is met dit nieuwe bewustzijn. “Het moet merkbaar zijn dat problemen uit
de krant en van de straat worden besproken en dat er initiatieven worden genomen”,
zegt een van de initiatiefnemers. De roep om actie klinkt geregeld door in de taal van
de leden van de beweging. Zij gebruiken veel actiegerichte woorden, zoals ‘slag-
kracht’, ‘initiatief’ en ‘doen’. “We zijn een slagkrachtige organisatie”, “we willen
slagkrachtig werken”, “… en dan gewoon aan de slag”, drie fragmenten uit
interviews die karakteristiek zijn voor de taal van de betrokkenen. Daadkracht is
belangrijk, vertelt één van de initiatiefnemers: “Uitgangspunt voor de ketenaanpak
moet zijn: als iemand iets wil, dan moeten we ook iets doen.”

Het is ook het doen dat het verhaal van Loes overtuigend maakt. Czyzewski komt
in actie en weet ondanks de slechte aansluiting tussen de instituties te bereiken dat
Loes wordt geholpen. De gehele sociëteit is doortrokken van dergelijke aansporingen
tot actie. Het gaat om voorbeeldverhalen en daarna gaat het om initiatieven nemen.
In de documentaire over de Münchhausenbeweging vat Piet Boekhoud het belang
van het handelen krachtig samen: “We zitten in een situatie waar we wakker van
liggen. En als je wakker ligt, dan ga je denken en dan weet je dat je wat doen moet,
want anders blijf je wakker liggen.”

In dit proces van bewustwording en actie spelen ontmoetingen een sleutelrol. De
momenten van doorbraak in het denken en de impulsen voor nieuw handelen
ontstaan in interactie. Zo wordt het cruciale moment in het verhaal van Loes
gevormd door de ontmoeting van Sjef Czyzewski met zijn medewerkers op de
methadonbus, waar hij zich bewust wordt van de problematiek van Loes en waar de
aanzet om te handelen ontstaat. Dit handelen doet hij steeds in interactie met
partners die hem verder helpen om het probleem van Loes op te lossen. In het
verlengde hiervan ligt de ontmoeting van Czyzewski met andere partners tijdens het
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zomerdebat van 2004. Hier ontstaat het gezamenlijke bewustzijn dat er kansen zijn
om iets te doen aan de urgente probleemsituatie van de kansarme Rotterdammers.

In de gesprekken tussen de initiatiefnemers over de manier waarop zij de
samenwerking in de Münchhausenbeweging kunnen vormgeven, speelt het begrip
ontmoeten een weerkerende rol: “Ontmoeten is geweldig belangrijk.” Er wordt
gedacht over een coördinatiepunt “waar men terecht kan en waar men elkaar kan
vinden.” Uiteindelijk krijgt de sociëteit deze rol. In de analyses van dit onderzoek
krijgt de sociëteit een plaats onder de trefwoorden marktplaats en ontmoetings-
plaats. Beide zijn van toepassing. Zo is de sociëteit niet alleen een plaats waar
onderling deals kunnen worden gesloten of een platform waar je een persoon kunt
inbrengen, maar het is meer in algemene zin de plaats waar men elkaar kan vinden.

Met deze beschrijving ontstaat een beeld van het proces van de Münchhausenbewe-
ging als een zoekproces. Dit proces wordt getypeerd als een proces van bewustwor-
ding en actie, Daarbij vormen ontmoetingen het verbindende hart. Door dit proces
wordt getracht een stroom activiteiten op gang te brengen die bijdragen aan de
bewustwording en de oplossing van de probleemsituatie.

2.4.2 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van zingeving

Het hierboven geschetste zoekproces wordt in dit onderzoek getypeerd als een
zingevingproces. Dit begrip zingeving nemen de betrokkenen zelf nauwelijks
spontaan in de mond wanneer zij spreken over de Münchhausenbeweging. Toch
komt dit begrip al bij de eerste codering van data naar boven. Het wordt gekoppeld
aan enkele fragmenten waarin initiatiefnemers reflecteren over hun eigen betekenis
voor anderen. Zo karakteriseert één van de initiatiefnemers het eigen succes aan zijn
‘betekenis voor anderen’. Hij typeert het werk van de Münchhausenbeweging als
‘veelbetekenend’. Gedurende het coderen van de data blijft dit begrip naar voren
komen. Het dient zich aan als een centraal begrip in de casus.

Wanneer ik in oktober 2006, tijdens een bijeenkomst van bestuurders van de
Münchhausenbeweging een eerste analyse laat zien van begrippen die tot dan toe
in dit onderzoek gehecht zijn aan de beweging, is zingeving één van de begrippen die
ik toon. Dit begrip brengt het gesprek op gang. Eén van de aanwezige bestuurders
reageert op de inleiding door dit begrip te accentueren. Hij kleurt zijn standpunt in
door te benoemen dat hij het aansprekend vindt dat de Münchhausenbeweging een
beweging is die zichzelf blijft uitvinden. Anderen stemmen in en vullen aan: “De
Münchhausenbeweging doet wat met mijzelf”; “Er is hartstocht en er is daadkracht”;
“Er is een mens in mijn organisatie die de mens in jouw organisatie vindt.” In één
van de presentaties die Aad van Nes in Rotterdam houdt over de Münchhausen-
beweging roept hij mensen op om mee te doen en hij onderstreept dat met de
woorden dat ‘jij van betekenis bent’. Hij roept mensen op om zich te realiseren dat
zij ‘voor mensen het verschil kunnen maken’ en om dat ook te doen.
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Zingeving komt zo naar boven als de kern van de typering van de aanpak van de
Münchhausenbeweging. Om de betekenis van dit begrip te verdiepen wordt dit
begrip hier met enkele literatuurreferenties verder uitgewerkt.

Weick (1995, p. 4) definieert zingeving als het creëren van betekenis: het
structureren van het onbekende en het construeren van betekenisvolle gebeurte-
nissen. Hij schetst zingeving als een proces dat begint bij verbazing over een
onverwacht fenomeen, gevolgd door een proces van begripsvorming en actie. Bij
zingeving gaat het om het komen tot nieuwe overtuigingen en om het verbinden van
actie aan deze overtuigingen. Op deze wijze ontstaat, vanuit de ogen van de
betrokkenen, zinvol gedrag.

Weick (1995) en Gray (2004) beschrijven dat zingeving is gegrond in identiteits-
constructie. Door de keuze van onderwerpen waaraan iemand aandacht geeft en
door de manier waarop hij daaraan betekenis geeft, ontwikkelen en onderhouden
mensen hun eigen zelfbeeld. Het aanspreken van mensen op fundamentele keuzen is
dan ook een manier om mensen aan te spreken op wie zij werkelijk willen zijn.

Deze betrokkenheid bij een thematiek leidt langs twee wegen tot identiteits-
constructie. Deze identiteitsconstructie komt direct tot stand door verbondenheid
met de inhoud. Zij komt ook tot stand, doordat mensen zich verbinden met groepen
die een bepaalde thematiek vertegenwoordigen. De vorm van identiteitsconstructie
die samenhangt met dergelijk groepslidmaatschap, wordt aangeduid als sociale
identiteit. Dit begrip duidt op dat deel van het zelfconcept dat wordt ontleend aan
het lidmaatschap van een sociale groep (Tajfel, 1981).

Naarmate een thematiek sterker te maken heeft met de kern van de eigen
levensovertuiging, zullen mensen hun betrokkenheid indringender ervaren en zal
de thematiek van grotere betekenis zijn voor de identiteitsconstructie. Dit geldt
zowel voor mensen persoonlijk als voor mensen in hun rol als vertegenwoordiger
van een organisatie. De Blot (2006) gebruikt in dit verband het begrip businessspi-
ritualiteit. Businessspiritualiteit is het proces dat gericht is op zaken doen vanuit de
diepste zingeving van de spirituele kracht van de organisatie zelf. Ray (2004) spreekt
van een zoektocht naar het hogere doel, dat met zoveel passie wordt nagestreefd
omdat het de moeite waard en zinvol is. Senge et al. (2006) spreken van een
ontdekkingsreis naar diepgaande veranderingen in mensen en organisaties. Allen
verbinden ze deze zoektocht met het begrip spiritualiteit. Zij spreken daarbij van
diepste zingeving of diepgaande verandering. Spiritualiteit wordt door hen beschre-
ven als een proces van verinnerlijking, bewustzijnsverdieping en interactie (De Blot),
van verbondenheid met de kern van het universum (Ray) of van dieper luisteren en
openstaan zonder voorgenomen ideeën (Senge).

Al met al wordt zingeving zichtbaar als een proces van verwondering, begripsvor-
ming en actie. Dit is een individueel proces, maar dit proces is ook sterk ingebed in
een sociale omgeving. Het is een proces dat indringend verbonden is met de kern
van de identiteit van de betrokkenen. Deze typering van het proces van zingeving
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sluit goed aan bij de begrippen bewustwording, ontmoeten en doen, die als
activiteiten van het zoekproces van de Münchhausenbeweging ontdekt zijn. Het
voegt daaraan toe dat er sprake is van een verbinding met de kern van mensen. De
Münchhausenbeweging raakt de harten van mensen, doordat zij mensen bewust
maakt van schrijnende situaties, doordat zij mensen met elkaar in contact brengt die
aan een oplossing willen bijdragen en doordat de leden van de beweging elkaar
aansporen om daadwerkelijk in actie te komen.

Figuur 2.7 toont de samenhang tussen deze begrippen. In aansluiting daarop toont
deze figuur de drie wegen waarlangs de Münchhausenbeweging in actie probeert te
komen. Het zijn de processen van cultuurverandering, beïnvloeding van politiek en
stadsbestuur en van structuurverandering. Deze drie paden van het zoekproces
worden in de volgende paragrafen verder belicht.

Cultuurverandering

Beïnvloeding van politiek
en stadsbestuur 

Structuurverandering

Bewust-
wording

Ontmoeten

Doen

Zingeving        

Figuur 2.7 Typering van de aanpak van de Münchhausenbeweging als een veelvormig zoekproces

2.4.3 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van
cultuurverandering

“We moeten zorgen dat er tien geboden komen. Niet van die fatsoensregels zoals
Rotterdam die nu heeft, maar een set echte regels die identiteit geeft aan de stad.”
Met deze uitspraak typeert één van de initiatiefnemers de intentie van de Münch-
hausenbeweging. Hij kenmerkt het streven van de Münchhausenbeweging als een
streven naar gedragsverandering. Met zijn woorden zet hij zich af tegen de
‘Rotterdam Code’, een reeks regels die het gemeentebestuur introduceert in 2006,
kort voor het gesprek met de betreffende bestuurder. De Rotterdam Code bevat
regels van integratie en van respect, die direct zijn voortgevloeid uit een serie
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islamdebatten die de gemeente Rotterdam organiseert in 2005 en uit de door hen
daarop aansluitend georganiseerde ‘dialoogcaravaan Rotterdam Mee!’13,14

Met het citaat lijkt zichtbaar te worden dat het in de Münchhausenbeweging niet
gaat om het vaststellen van een normenkader dat moet worden uitgedragen en
gehandhaafd. Veeleer gaat het om een cultuurverandering die van binnen uit komt.
Het lijkt te gaan om het vinden van gedragsregels die voelbaar effectief zijn en die
zichtbaar maken hoe professionals in Rotterdam in staat zijn om de problematiek
van de doelgroep op een andere en effectieve manier op te pakken.

De aanpak die de Münchhausenbeweging daarvoor kiest is een aanpak waarbij
mensen verleid worden om een andere manier van werken te omarmen. Dit in de
hoop dat zij zullen ervaren dat het werkt. Daarbij, zegt één van de initiatiefnemers,
gaat het om emotie: “We moeten mensen raken in hun gevoel en ze moeten mee
gaan doen.”

Vanaf het midden van 2005 is deze gedachte om de sociale problematiek van
Rotterdam op te lossen via een proces van cultuurverandering expliciet aan de orde.
De initiatiefnemers spreken uit dat de houding en het gedrag van de professionals
die werken in de keten van wonen, werken, leren en zorg, moeten veranderen.
Tijdens interviews en tijdens bijeenkomsten is er sprake van ‘een gewenste cultuur-
verandering’ en van ‘samenbindende cultuurafspraken’. Er wordt gesproken over ‘de
gewenste houding’ van betrokkenen en over ‘het managen van hun houding’. Ook
wordt gesproken over ‘hoe afzonderlijke partijen zich naar elkaar toe gedragen’ en
het maken van afspraken hierover.

De code of conduct is de concrete verwoording van de nieuwe waarden en het
gewenste nieuwe gedrag. De symboolwaarde hiervan wordt benadrukt door Aad van
Nes als hij beschrijft hoe er van de ondertekening van de code of conduct tijdens het
symposium ‘een dramatisch moment’ is gemaakt. In latere vergaderingen van de
Münchhausenbeweging wordt meermaals gepleit voor het versterken van dit soort
symbolische handelingen in de sociëteit. Nieuwkomers zouden de code of conduct
moeten ondertekenen en afhakers zouden officieel moeten worden geroyeerd. In de
praktijk komt het er echter niet van. Hoewel bij sommigen de wens blijft bestaan om
dit soort symbolen een sterkere rol te geven, lijkt de overtuiging van degenen die
dergelijke symbolen verder zouden moeten introduceren toch te zijn dat de echte
gedragsverandering niet zit in symbolische bijdragen maar in het echte meedoen aan
het werk van de beweging!

De zoektocht om dit nieuwe gedrag tot leven te brengen blijft vervolgens een
belangrijke vraag van de initiatiefnemers. In de top van de lijst van vraagstukken
van de initiatiefnemers uit 2006 (tabel 2.5) staan vragen over samenbindende

13 Projectplan stadsetiquette, Rotterdam, 2001.

14 NRC Handelsblad, 20 januari 2006.
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cultuurafspraken, over het tot leven brengen van de code of conduct en over het
stimuleren van gedragsverandering.

In een gesprek tussen een aantal bestuurders van de Münchhausenbeweging en
de wethouders sociaal van de gemeente Rotterdam in juni 2007 wordt de metafoor
van een ‘magneet’ gebruikt. Het gaat om de vraag of er grootsere manieren gevonden
kunnen worden om een impuls te geven aan de boodschap van de Münchhausen-
beweging. Kunnen we iets doen ‘wat een zodanige aantrekkingskracht heeft, dat alle
betrokkenen in Rotterdam er door in beweging komen?’

In januari 2008 klinken tussen de bestuurders vergelijkbare woorden: het gaat
over ‘de zoektocht naar de euforie en flow, die dingen in beweging houdt’. De
metafoor van de magneet wordt opnieuw gebruikt. Er wordt gesproken over de rol
van verhalen in dat proces: “Hoe maken we zichtbaar wat we doen, zodat steeds
meer mensen mee gaan doen?” Of: “Hoe kunnen wij zorgen dat anderen mis-
selijkmakend jaloers zijn op wat er gebeurt op sommige plekken in de stad?”

Er wordt gezocht naar vormen van communicatie gericht op ‘het verspreiden van
de energie van één wijk naar andere wijken’. Eén van de deelnemers illustreert het
belang daarvan: “We maken het mee in projecten dat je over een punt heen komt en
dan lukt alles. Je bent dan over het punt heen dat succes, succes aantrekt.”

Deze prominente aandacht voor cultuur en cultuurverandering in de Münchhau-
senbeweging is niet vanzelfsprekend. In het Münchhausenmanifest komt het begrip
cultuur niet voor. Ook in de interviews van Marjolein Vervaet met de initiatief-
nemers van januari 2005 komt het begrip cultuur niet voor. Bij het coderen van
teksten uit de startfase van de Münchhausenbeweging wordt slechts éénmaal het
begrip cultuur verbonden aan een tekstfragment, aan minder dan tien procent van
de fragmenten is een begrip gekoppeld dat te maken heeft met houding of gedrag. In
de interviews die een jaar later gehouden worden is dit percentage bijna verdubbeld.

In de startfase wordt de problematiek vooral getypeerd als een coördinatievraag-
stuk en als een systeemvraagstuk. Pas na de evaluatie die plaatsvindt in de zomer van
2005 wordt cultuur expliciet een thema. Vanaf dat moment lijkt cultuur het centrale
aangrijpingspunt van de aanpak van de Münchhausenbeweging te zijn.

2.4.4 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van
beïnvloeding van politiek en stadsbestuur

Een lijn in het zoekproces die steeds weer naar boven komt, is de lijn van de
beïnvloeding van de politiek en van het stadsbestuur. In een interview in januari
2006 zegt één van de initiatiefnemers dat de lijn “bewust niet primair langs de
politiek loopt. Niet alle heil komt van het openbaar bestuur.” Hij benoemt dit echter
wel als een evenwichtsbalk. “Er worden goede contacten met de politiek onder-
houden. We willen de politiek niet bruuskeren of passeren. We zijn echter nu niet op
zoek naar een sterke politieke agendering.” Daaraan voegt hij toe dat het leggen van
die contacten zo nodig geen probleem is: “Als initiatiefnemers vertegenwoordigen
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we organisaties met een goede reputatie. De toegang tot de politiek is daarom op
ieder gewenst moment goed.”

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging vraagt dagvoorzitter
Gerard Smulders aan Piet Boekhoud: “Wil je niet gewoon alle ketenorganisaties
incorporeren en de macht grijpen?” Boekhoud weerlegt dit. Hij legt de complexiteit
van de situatie nog een keer uit en schetst het organiseren van de benodigde hulp
voor zijn leerlingen als een zoektocht. Daarna schetst hij zijn behoefte om een
netwerk rond de school te hebben. Daarin moeten we mensen kennen die samen
willen zorgen dat de benodigde hulp voor leerlingen binnen handbereik is.

Tijdens het symposium vertelt een directeur van één van de gemeentelijke
diensten in Rotterdam mij in de wandelgangen dat zij de code of conduct nog
niet ondertekent omdat het haar nog niet duidelijk is wat nu precies de doelen en de
intenties zijn van de initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging. Ze toont zich
geïnteresseerd doch terughoudend. Later ontpopt dezelfde directeur zich tot een
actief lid van de sociëteit.

Dit alles maakt zichtbaar dat het zoeken is naar een goede verhouding tot de
politiek. En dat de gemeenschappelijkheid in de onderlinge verhoudingen niet
vanzelfsprekend is. De vraag of er geen sprake is van een verborgen agenda klinkt
expliciet.

In het najaar van 2005 is een eerste en niet succesvolle poging gedaan om contacten
te leggen met het stadsbestuur. Uit de interviews met de initiatiefnemers van januari
2006 blijkt dat zij in deze fase vrijwel unaniem kiezen voor een lijn van terug-
houdende omgang met de politiek. De initiatiefnemers benadrukken dat ze het
willen doen op eigen kracht en vanuit de instituties. Alleen Dominic Schrijer vormt
een uitzondering. Hij toont zich een voorstander van een meer politieke insteek.
Tijdens een interview dat in het kader van dit onderzoek met hem is gehouden in
januari 2006, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, spreekt hij de nadrukkelijke
wens uit dat de discussie wordt opgetild boven het niveau van de disciplines. Hij wil
de discussie naar het college brengen en van daar uit vertalen naar een bestuurlijk
niveau. Hij heeft behoefte aan focus bij wethouders en directeuren van diensten.
Voorlopers moeten bewerkt worden met subsidies. In tweede instantie moet
wetgeving ontwikkeld worden die het gedrag van de hele sector reguleert. De
Münchhausenbeweging zou daarvoor een prominent signaal moeten afgeven voor
de aanstaande verkiezingen. Tijdens dit zelfde interview toont hij dat hij zich bewust
is van de verschillen in standpunt hierover. Hij onderschrijft ook het belang van
terughoudendheid in bestuurlijke en politieke relaties, om daarmee te voorkomen
dat het initiatief vooraf een bepaalde politieke kleur geeft. Hij benadrukt echter de
kans die de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen van februari 2006 biedt,
om deze thematiek stevig in te bedden bij de gemeentelijke diensten en bij de
partners.

DE MÜNCHHAUSENBEWEG ING

63



In januari 2007 komt het idee van het leggen van contacten met het stadsbestuur
opnieuw op tafel. Tijdens een baronnenbespreking bevestigen de deelnemers het
belang van de sociëteit. Zij willen echter in aanvulling daarop zoeken naar moge-
lijkheden om met nieuwe impulsen te komen. “We zijn aan het repareren, maar die
dingen moeten we nu structureel oplossen. Dat is een baronnentaak.” “We moeten
dijkdoorbraken creëren zoals in de jeugdzorg. Zoeken naar de opschaling van
uitvindingen die gedaan zijn tijdens het oplossen van praktische cases. Met wo-
ningcorporaties zitten er ook breuklijnen in de kokers. Laten we een visie ontwik-
kelen en er werk van maken.” Er wordt zowel gesproken over mogelijkheden om te
werken aan structurele oplossingen binnen de eigen gelederen, als over mogelijk-
heden om samen op te trekken met het college, waar Schrijer inmiddels deel van
uitmaakt.

In het verdere verloop van dit gesprek blijven deze opties naast elkaar staan.
Enerzijds is er een pleidooi om eerst vanuit de eigen verantwoordelijkheid op zoek te
gaan naar manieren om ‘de kokers te doorbreken’. Aantrekkelijk aan deze aanpak is
dat het dan gaat om denken vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid: “Als we te
snel naar het college gaan dan gaan we dus hetzelfde doen als het college.”
Anderzijds klinkt in deze bijeenkomsten het pleidooi om de gemeente te betrekken
en samen aan de slag te gaan om werk te maken van het programma sociaal.
Uiteindelijk prevaleert deze laatste aanpak. Als belangrijkste argument voor deze
keuze wordt aangevoerd dat de tijd er rijp voor is.

De aanwezige bestuurders uit de Münchhausenbeweging maken een analyse
waarbij ze constateren dat het zittende college na zijn eerste jaar wel concrete targets
sociaal heeft geformuleerd, maar ‘er zit nog geen hart in het programma’. Er wordt
een vergelijking getrokken met het vorige college, dat een jaar na het aantreden het
programma ‘Rotterdam zet door’ gemaakt heeft, en daarmee ‘een klaroenstoot’
gegeven heeft voor de vormgeving van zijn hele veiligheidsprogramma. De gedachte
is of het niet mogelijk is om in dit stadium samen met het huidige college een
programma te maken: ‘Rotterdam zet door, op het thema sociaal’.

Er wordt nadruk gelegd op de samenwerking met het college: “Als je kracht wilt
maken vanuit het middenveld, dan moet je ervoor waken dat je het gezag niet
ondermijnt.” Daarom wordt ervoor gekozen om het gesprek aan te gaan als een
aanbod, als een uitnodiging om samen met de wethouders sociaal een aanvalsplan te
maken. Het moet een open gesprek zijn ‘waarbij met het college wordt gesproken
over de verkokerde situatie’. Het gesprek moet ertoe leiden ‘dat we anders tegen
elkaar aan gaan liggen’.

In de periode van april 2007 tot januari 2008 ontstaan er op deze manier drie
bijeenkomsten. Hieraan wordt deelgenomen door de wethouders Kriens, Geluk en
Schrijer. Ieder van hen heeft een zekere geschiedenis met de Münchhausenbeweging.
Schrijer als initiatiefnemer van de Münchhausenbeweging. Geluk als spreker tijdens
het symposium van de Münchhausenbeweging. Beide zijn ondertekenaar van de
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code of conduct. Kriens was in 2004 dagvoorzitter van het zomerdebat over het
souterrain van de woningmarkt, dat geldt als de kiem van de Münchhausenbewe-
ging. In 2006 treedt zij op in de sociëteit met een verhaal over de aanpak van het
thema sociaal in het collegeprogramma. Ieder van de drie wethouders heeft diverse
persoonlijke contacten met verschillende bestuurders van de Münchhausenbewe-
ging. Een bijzondere relatie bestaat er met Piet Boekhoud, die in 2006 is opgetreden
als formateur van het college waarvan Schrijer, Geluk en Kriens deel uitmaken.

Daarnaast zijn er bij deze besprekingen enkele directeuren van betrokken
diensten aanwezig. Bij het tweede gesprek treedt Pieter Winsemius, oud-minister
en lid van onder meer het Sociaal Platform Rotterdam en de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, op als gespreksleider. Daarnaast is Henk Oosterling,
initiatiefnemer van het programma Rotterdam Vakmanstad, aanwezig bij deze
bespreking. Zelf ben ik bij alle drie de besprekingen en bij de daarvoor gehouden
voorbesprekingen.

Kromwijk opent de eerste bijeenkomst met een schets van het doel van de bijeen-
komst: “De Münchhausenbeweging is op het punt gekomen dat ze vanuit een
kritische zelfreflectie een groter aanbod wil doen naar de stad. Wij willen daaraan
samen met het stadsbestuur een invulling geven.” De bespreking mondt uit in een
brede verkenning van mogelijkheden.

Na afloop van de eerste bijeenkomst vindt een tweetal verdere voorbereidings-
besprekingen plaats tussen bestuurders uit de Münchhausenbeweging. Deze bespre-
kingen leiden tot een agenda voor de tweede bespreking met de wethouders, die
vooraf rondgestuurd wordt. Deze agenda bevat een analyse van de situatie. Hierin
wordt het beeld geschetst dat er ‘veel overeenstemming’ bestaat over de sociaal
maatschappelijke agenda die het huidig college heeft toegevoegd aan het accent
schoon-heel-veilig van het vorige college. Verder wordt hierin benoemd dat er ‘een
lawine van programma’s en projecten’ komt over de stad, die ongetwijfeld resultaten
zal opleveren. “Maar tegelijk is het tamelijk oorverdovend stil. Er gaat bepaald
geen golf door de stad die een appel inhoudt voor alle partijen om eraan mee te
doen, hun eigen inzet erop te laten convergeren, of om de pas te versnellen om er
wat extra’s aan bij te dragen.” Deze beschrijving wordt in de uitnodiging getypeerd
als ‘wellicht onterecht’, maar ook als een ‘breed gedragen observatie’.

De opgave van dit college wordt getypeerd als ingewikkelder dan de operatie rond
schoon, heel en veilig van het voorgaande college. Deze eerdere aanpak wordt
benoemd als relatief enkelvoudig en repressief. Hij kon meer vanuit één punt
worden aangestuurd. De nu voorliggende sociaal maatschappelijke vraag wordt
getypeerd als een vraagstuk van vele partijen. In een aanpak die daarop gericht is
gaat het om het laten ontstaan van een ‘eigen geactiveerde houding’ bij alle
betrokkenen.

Als eerste tussenconclusie wordt gesteld ‘dat er geen behoefte is aan nog een
programma, of aan een verdere verzwaring van de projectmatige benadering’. Het
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gaat erom de ingezette trajecten ‘meer te laten renderen’. Ten bate van de stad en
haar bewoners moeten deze trajecten ‘boven zichzelf uitstijgen’.

Eén van de gedachten van de bijeenkomsten is om Rotterdam zichtbaar te maken als
een sociaal lab en daarbij een begroting te maken die er rekening mee houdt dat er
extra wordt geïnvesteerd om de dingen voor elkaar te krijgen die we nu met elkaar
willen. Ook wordt de gedachte geopperd van een tweede ‘Rotterdamwet’. Dit idee
verwijst naar de ‘wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ uit 2005,
die rechtstreeks voortkwam uit het programma ‘Rotterdam zet door’. Een dergelijke
tweede Rotterdamwet zou het mogelijk moeten maken om extra geld vrij te maken
voor ketenoverschrijdende samenwerking. Hij zou een impuls kunnen geven aan het
komen tot nieuwe initiatieven.

De gesprekken hierover leiden echter niet tot directe verdere acties. In de laatste
bijeenkomst in januari 2008 geeft wethouder Kriens aan dat verder praten over dit
onderwerp geen zin heeft totdat er meer duidelijkheid is hoe het zal lopen met de
‘Vogelaar-gelden’, het geld dat minister Vogelaar van het ministerie voor Wonen,
Wijken en Integratie in 2007 belooft uit te trekken voor de versterking van veertig
achterstandswijken.

De uitkomst van de besprekingen wordt door de betrokkenen als teleurstellend
ervaren. In januari 2008 is zichtbaar geworden dat er bijvoorbeeld door de ROC’s
veel geïnvesteerd is in de kentering van de schooluitval in het MBO in Rotterdam,
maar dat de prijs hiervan hoog is. In de bijeenkomst van april 2007 schetst
Boekhoud een beeld van de successen, van een enorme groei in leerlingenaantallen
en van een sterke afname van de uitval. Daarbij zijn veel initiatieven genomen om
andere manieren te verzinnen om het onderwijs aan te bieden. Deze nieuwe vormen
van onderwijs kosten echter meer geld dan gewoon een docent voor de klas zetten.
Zo heeft het succes de keerzijde van hogere kosten. Ten tijde van de bijeenkomst met
de wethouders in januari 2008 is pijnlijk voelbaar dat de ROC’s in zwaar weer zitten.
Er zijn grote financiële problemen, die weliswaar niet rechtstreeks aan deze
inspanningen worden toegeschreven, maar die wel opgelost moeten worden om
de ingezette lijn te kunnen voortzetten. Tussen de direct betrokkenen is hierover het
laatste woord niet gesproken, maar binnen de setting van overleg tussen college en
Münchhausenbeweging stoppen de besprekingen over dit punt.

Behalve over wetgeving en financiering, wordt in de gesprekken tussen de Münch-
hausenbeweging en de wethouders sociaal ook gesproken over het mobiliseren van
energie. Er wordt gezocht naar manieren waarop een proces van cultuurverandering
in gang gezet kan worden met inzet van het college en van de bestuurders van de
Münchhausenbeweging. Ook deze gesprekken lopen echter niet uit op concrete
afspraken. Er is sprake van een gemeenschappelijke overtuiging dat er behoefte is
aan een culturele omslag, maar de weg waarlangs die bereikt moet worden is niet
helder.
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Al met al stranden de pogingen van de Münchhausenbeweging om samen met de
wethouders tot initiatieven te komen. Tijdens de besprekingen blijkt dat er
verschillen van inzicht zijn over de wijze waarop verbeteringen tot stand gebracht
moeten worden. Verschillende deelnemers brengen verschillende invalshoeken in
voor het verbeteren van de situatie van kansarme Rotterdammers. Zo bepleit
bijvoorbeeld wethouder Kriens een stevige rol van burgerparticipatie in dit traject.
Anderen pleiten voor bouwkundige investeringen die een kentering kunnen geven in
de dynamiek van de stad. De Münchhausenbeweging kiest de invalshoek van inzet
op de versterking van de samenwerking tussen maatschappelijke partners. Tijdens
de gesprekken wordt duidelijk dat de verschillende aanpakken aanvullend kunnen
zijn. Het lukt echter niet om de verschillende lijnen zo bijeen te brengen dat er een
gezamenlijke visie ontstaat van waaruit concrete afspraken gemaakt worden.

2.4.5 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van
structuurverandering

Een laatste lijn in het zoekproces van de Münchhausenbeweging is de lijn van
structuurverandering. Tijdens de gesprekken tussen de initiatiefnemers is er sprake
van ‘het aansluiten van kokers van de organisaties’, van ‘het inrichten van
ketenprocessen’ en van ‘het inrichten van informatiestructuren’. Daarbij roepen de
partners elkaar op om bereid te zijn hun eigen werkgebieden bespreekbaar te maken
en taken en werkterreinen op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld van de manier
waarop de Münchhausenbeweging invulling zou kunnen geven aan deze lijn wordt
tijdens een van de gesprekken tussen de initiatiefnemers geschetst door Czyzewski.
Hij beschrijft de aanpak waarmee BoumanGGZ met ketenpartners aan de slag is om
de hele keten van preventie voor verslaving op te zetten. Deze aanpak begint
prenataal en gaat in fasen door tot 24 jaar. De eerste twaalf jaar richt de preventie
zich vooral op ouders. Na de leeftijd van twaalf jaar richt de aanpak zich vooral op
de jongeren.

De onderlinge afstemming van werkterreinen wordt tijdens één van de bijeenkom-
sten in 2005 expliciet besproken onder de noemer van herverkaveling van organisa-
ties. Daarbij is het idee dat partners zich terugtrekken op hun kerntaak. Daarbij
zouden ze taken moeten afstoten die liggen op het feitelijke expertisegebied van een
partnerorganisatie. Voor docenten in het beroepsonderwijs zou dit kunnen bete-
kenen dat ze zich minder gaan bezighouden met het creëren van de randvoor-
waarden voor het leren en dat zij zich, in de woorden van Piet Boekhoud, “sterker
kunnen concentreren op hun eigenlijke taak; voortreffelijk lesgeven”. In de praktijk
brengen Boekhoud en Czyzewski een dergelijk initiatief tot stand door ervoor te
zorgen dat er in de gebouwen van het Albeda College een spreekuur voor versla-
vingszorg komt, dat wordt uitgevoerd door BoumanGGZ. Toch komen dergelijke
initiatieven maar mondjesmaat tot stand. Een van de andere initiatiefnemers
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verklaart dit als volgt: “Praten tussen bestuurders over het herverkavelen van
organisaties is als kalkoenen die praten over het kerstmenu.”

Een specifiek aspect van het creëren van nieuwe structuren is het zorgen voor een
versterking van de informatie-uitwisseling. Initiatiefnemers spreken uit dat er
behoefte is aan uitwisseling van dossierinformatie. “Er zou een persoonvolgsysteem
ontwikkeld moeten worden dat kan dienen als een systeem waar casemanagers
terechtkunnen. Dit helpt in de aansluiting van de diverse professionals wanneer zij
werken voor een gemeenschappelijke klant en het helpt om gezamenlijk kwantita-
tieve gegevens op te bouwen.” Ook deze denklijn wordt echter niet verder uitge-
werkt. Het gehele thema van keteninformatisering verschijnt na de verkennende
besprekingen van het eerste jaar niet meer op de gezamenlijke agenda.

Een uitgesproken denklijn bij het nadenken over structurele oplossingen is de lijn
van de inrichting van ketenprocessen. Hierover wordt in de startfase veelvuldig
gesproken. Tijdens één van de besprekingen van de initiatiefnemers gaat het
bijvoorbeeld over de gedachte dat het bieden van huisvesting een centraal punt
zou kunnen zijn in een ketenaanpak: “Daardoor weet je mensen te vinden en dat
maakt de hulpverlening een stuk eenvoudiger.” Er wordt gedacht aan een keten in
drie fasen: signalering via lokale zorgnetwerken, begeleid wonen in een daarvoor
geschikte voorziening en indien mogelijk uitstroom naar zelfstandig wonen.

In een ander gesprek wordt verkend of het mogelijk zou zijn om de woning-
corporaties een rol te geven in het volgen van mensen die uitstromen uit zorgin-
stellingen. De zorginstelling verliest dan het dagelijkse contact. De vraag is of de
woningcorporatie dan oog en oor kan zijn van de keten. Dit gesprek genereert veel
energie tussen de betrokken bestuurders. Er worden incidentele voorbeelden ge-
noemd van situaties waar de partners elkaar op een dergelijke manier geholpen
hebben. Er worden echter ook bezwaren aangevoerd. Leden van de doelgroep zijn
lang niet altijd gesteld op hun terugvindbaarheid via hun inschrijving op een
woonadres. Zij kunnen zo gemakkelijker gevonden worden door schuldeisers en
kunnen door hen in een negatieve spiraal gehouden worden. Voor zulke problemen
moeten oplossingen gevonden worden, omdat de situatie kan ontstaan dat schulden
ertoe leiden dat mensen het vermijden om een vaste verblijfplaats te kiezen.
Uiteraard speelt hier ook de thematiek van privacywetgeving.

De terugkerende vraag is of er ketenprocessen ingericht kunnen worden die
helpen ‘om te komen van incident naar systeem’. Hierbij zouden vaste werkwijzen
opgebouwd kunnen worden. Maar wel in het bewustzijn dat niet alles kan worden
opgelost met routines. Zo wordt het beeld geschetst dat het binnen de keten niet
mogelijk is om ‘een volgorde aan de onderdelen wonen, werk en zorg te geven’. Het
zijn samenhangende aspecten. Zo zegt een bestuurder van een zorginstelling: “De
kennis die wij in huis hebben over het individuele functioneren van cliënten, wat
speelt mee, wat is het ziektebeeld, verklaart veel van het vreemde gedrag dat deze
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mensen vertonen op andere vlakken zoals wonen en werken.” Deze kennis zou
ingebracht kunnen worden om specifieke problemen te tackelen.

Om nader uitwerking te geven aan het ontwikkelen van processen wordt de
procesgroep in maart 2005 ingesteld. Deze groep komt in het voorjaar van 2005
driemaal samen. De leden van deze groep werken met behulp van brainstormtech-
nieken aan het formuleren van ketenprocessen. Uiteindelijk worden door hen elf
ketenprocessen onderscheiden. Van deze processen worden deelprocessen opge-
somd en er worden compacte beschrijvingen gemaakt van de processtappen. Een
overzicht van de door hen geformuleerde ketenprocessen is weergegeven in tabel 2.6.

1. Strategie ontwikkelen voor de ketensamenwerking

2. Financiering bundelen

3. Regelgeving respecteren en trotseren

4. Mensen verleiden tot Münchhausencode

5. Bedieningsconcepten ontwikkelen

6. Instroom en toeleiding organiseren

7. TLC (Tender, Love and Care)-begeleiding vormgeven

8. Wonen, zorg, leren, werken op maat organiseren samen met de klant

9. Uitstroom en nazorg organiseren

10. In- en extern communiceren met aandacht voor imago/beeldvorming

11. Leren door evalueren

Tabel 2.6 Overzicht van ketenprocessen zoals geformuleerd door de procesgroep

Naast het werken aan deze ketenprocessen, werkt de groep aan het beschrijven van
twee casussen. Er wordt getracht generieke oplossingen te beschrijven voor de
casuïstiek van een jongere die vrijkomt uit detentie en die beschermd moet worden
tegen terugval in het oude milieu. Voor hem wordt gedacht aan het creëren van een
leerwerkplek. De tweede casus betreft die van een zwangere jonge vrouw voor wie
begeleiding bij een bevalling, zelfstandige woonruimte en een zinvolle dagbesteding
nodig zijn. Voor beide cases wordt getracht een standaardwerkwijze op papier te
krijgen.

Na een aanvankelijk enthousiaste start ontstaan tijdens de werkzaamheden van de
procesgroep twijfels over de aanpak. De deelnemers geven aan dat zij het doel van de
ketenaanpak en het verwachte eindresultaat niet scherp voor ogen hebben. Dan
vindt de derde bijeenkomst plaats, waarin onrust ontstaat over de gang van zaken
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rondom de foyer De Nachtegaal. Deze bespreking vormt de aanleiding voor de
evaluatie van augustus 2005.

Tijdens deze evaluatie komt de structuuraanpak in de zoektocht naar keten-
werking tot staan. Er wordt niet verder gewerkt langs de weg van beschrijving van
processen. Aan de elf ketenprocessen en aan de verdere uitwerking van cases wordt
niet meer gewerkt. De invalshoek van vertrouwensopbouw en cultuurverandering
krijgen een zwaarder accent en de procesgroep krijgt de opdracht om de code of
conduct te schrijven. Nadat deze is opgeleverd, komt de procesgroep niet meer
bijeen.

In januari 2007 komt de denklijn van het structureren van processen nog één keer
op tafel. Het is de in de voorgaande paragraaf aangehaalde bespreking waarin een
aantal bestuurders uit de Münchhausenbeweging met elkaar overlegt over vervolg-
stappen. In die bespreking wordt gekozen voor een vervolgstap gericht op overleg
met de wethouders sociaal. In het slot van deze bespreking wordt die keuze door een
van de deelnemers eenduidig samengevat: “Het is goed om te werken aan de
ambities om de organisaties van binnen uit op elkaar aan te sluiten, maar de eerste
keuze die we nu gemaakt hebben is de droom om bij te dragen aan het collegepro-
gramma.” Nadien komt geen initiatief meer op tafel om te werken langs de lijn van
het inrichten van ketenprocessen.
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