
7 Urgentie

“Die urgentie is bij mij heel hoog, buitengewoon hoog. Ik ben 55 jaar en ik wil

gewoon…, voordat ik met pensioen ga, wil ik absoluut dat er iets ingrijpends is

veranderd. Dus ik heb tien jaar.” Piet Boekhoud, Bestuurder Albeda College

De probleemsituatie wordt door de initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging
benoemd als urgent. Door de urgentie te benadrukken hopen de initiatiefnemers de
betrokkenheid te vergroten en nieuwe deelnemers aan te sporen om zich mee
verantwoordelijk te voelen voor het oplossen van de situatie. In dit hoofdstuk wordt
zichtbaar hoe concrete verhalen van leden van de Münchhausenbeweging bijdragen
aan het opbouwen van urgentiegevoel.

Verder wordt vanuit de literatuur zichtbaar hoe het proces van het creëren van
urgentiegevoel onderscheiden kan worden in verschillende stappen. Ook uit het
literatuuronderzoek blijkt dat verhalen een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt
zichtbaar dat de processen van het creëren van urgentiegevoel vorm kunnen krijgen
vanuit de openheid van een zoektocht naar wat er werkelijk toe doet, of vanuit een
perspectief van doelbewuste beïnvloeding van mensen en situaties.

In een confrontatie van de casus met de literatuur blijkt dat de Münchhausen-
beweging werkt aan het creëren van urgentiegevoel in een open zoektocht naar het
verbeteren van maatschappelijke dienstverlening. Hiermee worden mensen aange-
spoord om mee te gaan doen. De gebruikte verhalen krijgen de vorm van een
kettingverhaal. Daarbij wordt steeds over nieuwe voorbeelden van oplossingen van
probleemsituaties verteld. Deze verhalen bundelen zich tot een stroom van verhalen
die de oplossingsrichting duiden.

7.1 Verhalen van kansarme Rotterdammers

De casus van de Münchhausenbeweging is doorspekt met concrete voorbeelden. Het
Münchhausenmanifest illustreert de problematiek onder meer met het voorbeeld
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van casemanagers die voor een onmogelijke opgave staan omdat ze met te veel
organisaties te maken hebben. Van deze casemanagers wordt tijdens het zomerdebat
gezegd dat zij kampen met het probleem dat zij zonder middelen, bevoegdheden en
instrumenten op hun klanten worden afgestuurd. Ook de verslavingszorg wordt in
het manifest als voorbeeld genoemd. Zo wordt beschreven hoe effecten van de
verleende zorg verloren gaan als mensen de verslavingszorg verlaten zonder huis-
vesting of baan. In de documentaire over de Münchhausenbeweging illustreert
Boekhoud de urgentie van de situatie met een schets van onder meer ‘tienermoeders,
Antillianen die aan groepsverkrachtingen meedoen en waar niemand naar omkijkt,
leerlingen die verslaafde ouders hebben en jongeren die niet opgevoed zijn of die als
kind zijn afgeranseld omdat hun vaders er niet waren’.

Nog concreter wordt het, waar deze schetsen van de problematiek worden onder-
steund met de verhalen van individuele gevallen. Zo staat in het Münchhausenma-
nifest een beschrijving van de situatie van Rosita, een alleenstaande jonge vrouw met
een dochtertje van één jaar oud. Ze is dakloos, ze heeft geen sociaal netwerk dat haar
kan opvangen en ze heeft geen inkomen. Ondanks begeleiding door de gemeente
lijkt er geen uitzicht te zijn op passende zorgverlening en huisvesting. In de
documentaire over de Münchhausenbeweging komt een vergelijkbaar verhaal voor
van een kansarme jonge vrouw. Thuisloos, zeven maanden zwanger en met de
winter voor de deur. Tijdens het zomerdebat schetst toenmalig gemeenteraadslid
Kriens het beeld van een Antilliaanse vrouw die zij aantreft in een huis achter de
Dordtse Laan. Ze is moeder van zeven kinderen. Hiervan zijn er inmiddels vier uit
huis geplaatst. Kriens vertelt hoe er zich rondom dat gezin maar liefst tien hulp-
verleners ophouden, ieder vanuit de eigen expertise, zonder dat iemand in staat is
om een doorbraak te creëren in de situatie. Tot overmaat van ramp neemt ook
niemand de benodigde praktische zaken voor zijn rekening: “De kinderen gingen
nog steeds zonder ontbijt naar school en niemand stak de handen uit de mouwen
om bijvoorbeeld het huis eens even flink op te ruimen.” Het zijn stuk voor stuk
verwijzingen naar schrijnende situaties.

Tussen deze verhalen neemt het verhaal van Loes (paragraaf 1.1) een bijzondere
positie in. Het verhaal illustreert de complexiteit van de problematiek. Daarbij
toont het vooral hoe moeilijk het is om hulpverlening op één lijn te krijgen. Maar het
voegt nog iets toe aan de schrijnende verhalen. Het verhaal van Loes doet meer dan
het schetsen van de urgentie: het biedt ook een uitweg. Loes wordt geholpen. Door
dit verhaal steeds opnieuw te omarmen tonen de initiatiefnemers de wil om deze
weg te gaan. Probleemsituaties moeten doorbroken worden doordat mensen zoals
Czyzewski, vanuit hun eigen organisatie en in samenwerking met vertegenwoor-
digers van andere organisaties, de verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen
van de probleemsituaties. Dit verhaal van Loes groeit uit tot het centrale voorbeeld-
verhaal van de Münchhausenbeweging. Het staat als illustratie in het manifest van de
beweging, het vormt de rode draad in de documentaire over deMünchhausenbeweging
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en Czyzewski vertelt het in geuren en kleuren tijdens het startsymposium van de
Münchhausenbeweging in februari 2006. Zo wordt het verhaal van Loes een symbool
voor een baanbrekende manier van denken en werken.

Het verhaal van Loes heeft een toon van hoop. Het is mogelijk om een uitweg te
vinden. Hiermee ontstaat een optimisme dat steeds doorklinkt in de taal van de
vertegenwoordigers van de Münchhausenbeweging. Zij spreken zich vol vertrouwen
uit over de kansen die er zijn om een oplossing te bieden voor de probleemsituatie. In
de woorden van het Münchhausenmanifest wordt er “gedacht vanuit het beste, vanuit
de kansen die een persoon heeft”. Dit gaat vergezeld van een pragmatisch optimisme:
“waar een wil is, is een weg”. De Münchhausenbeweging toont de wil om het
gezamenlijk mogelijk te maken dat daarbij ongebruikelijke wegen begaan worden. In
alle interviews van 2005 en 2006 is er maar één enkel citaat dat hier een breuk mee
vormt. En juist door die schaarste valt het op. “Soms voel ik memachteloos, kunnen we
überhaupt wel successen boeken?” vraagt één van de initiatiefnemers tijdens een
interview in het voorjaar van 2006. Hij laat dit vergezeld gaan van de waarschuwing dat
de lat niet te hoog gelegdmoet worden. Uit de toonzetting van dit citaat wordt voelbaar
dat deze aarzeling haast onzegbaar is. Er klinkt een twijfel in door die haaks staat op het
vertrouwen dat de initiatiefnemers willen uitstralen met hun initiatief. Daarmee vormt
dit citaat een eenzame uitzondering op de vele uitspraken van hoop waarmee het elan
van de Münchhausenbeweging wordt uitgedragen.

Op 1 maart 2008 vertelt Dinro Hobbel, directeur van sloopbedrijf Oranje, tijdens een
sociëteitsbijeenkomst het verhaal van Ben. Ben is een man met een zwaar drugs-
verleden. Inmiddels is hij ruim anderhalf jaar in dienst bij Oranje als sloper. “Slopen
is geen sexy vak”, vertelt Hobbel, “maar Ben doet het met passie.” Hij werkt zich een
slag in de rondte, ook als er geen directie in de buurt is. Via een corporatie heeft hij
toestemming gekregen om tijdelijk te verblijven in een woning die op de nominatie
staat voor sloop. Mooie bijkomstigheid is dat hij daar ook nog toezicht houdt op de
wijk. Zijn huisje is compleet ingericht met allemaal tweedehands spullen, overal
vandaan. Hij heeft een kans gekregen en hij heeft die gegrepen. De pragmatiek eist
echter zijn tol. Ben heeft geen huurcontract en kan daarom niet ingeschreven
worden bij de gemeente. Hij heeft daar al zeven maal tevergeefs aan de balie gestaan.
Hobbel roept om hulp om de patstelling te doorbreken. Ton Quadt, directeur van de
Directie Veilig van de gemeente Rotterdam, biedt zich aan om het te helpen oplossen:
“Morgen praat ik met burgerzaken.”

Het verhaal van Ben lijkt op het verhaal van Loes. Het is een ander verhaal op een
ander moment over een ander mens, maar in deze andere gedaante schetst het
verhaal hetzelfde beeld. Het verhaal toont de complexe probleemsituatie en toont de
zoektocht naar het regels doorbrekend ontdekken van oplossingen. Hier is het de
beweging om te doen. Het gaat om het oplossen van problemen en om het vertellen
van verhalen over die oplossingen, zodat de gedachte van de Münchhausenbeweging
steeds opnieuw wordt verteld en het geloof in deze aanpak wordt versterkt.
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7.2 Het begrip urgentie in de Münchhausenbeweging

Urgentie is één van de drijvende elementen uit de grondhouding van de leden van de
Münchhausenbeweging. De leden van de Münchhausenbeweging schetsen een beeld
van een urgente probleemsituatie. Deze moet onder de aandacht gebracht worden
van alle professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders die zich bezighouden
met de organisatieoverstijgende zorg voor kansarme Rotterdammers. Daarbij wordt
het begrip urgentie in alle bestudeerde gespreksverslagen en documenten van de
Münchhausenbeweging eigenlijk maar door één van de initiatiefnemers gebruikt. Hij
spreekt over een ‘heel hoge urgentie’ en over een ‘urgente situatie waar we wakker
van liggen’. Toch wordt het gevoel van urgentie zichtbaar bij alle betrokkenen. Dit
blijkt uit de aard van de voorbeelden en uit de manier waarop de betrokkenen praten
over de situatie.

Bij het coderen van de data uit de casus komt het begrip urgentie direct naar boven.
Het begrip wordt verbonden aan tal van citaten. Het gaat om zinnen waarin leden
van de Münchhausenbeweging bezig zijn om beeld uit te wisselen over de problemen
in de stad en waarmee zij zichzelf en elkaar overtuigen dat er een noodzaak is voor
verandering. Zij bespeuren dat er wegen zijn om van betekenis te zijn voor de
doelgroep en voor de stad en zij zoeken taal en voorbeelden om helderder zicht op
die wegen te krijgen. Daarbij gebruiken zij veel beeldspraak. Zo is er sprake van ‘de
stammenstrijd tussen de disciplines’, het gebrek aan ‘begeleiding op maat’, de
frustratie van medewerkers die ‘tegen muren en dichte deuren oplopen’ en ‘het
moeras’ waar een aantal mensen in de samenleving in zit. Het zijn beeldrijke
analyses die aanduiden wat er mis is en waar de gezamenlijke instellingen in
Rotterdam zich sterk voor zouden moeten maken.

7.3 Het begrip urgentie in de literatuur

Het begrip urgentie is in de literatuur sterk verbonden met veranderprocessen.
Verandering van gedrag verloopt moeizaam. Daarbij moeten weerstanden over-
wonnen worden. Om toch tot vernieuwing van gedrag te komen is een gevoel van
urgentie noodzakelijk. Dit urgentiegevoel is de bron van veranderenergie (Schein,
2001).

Vanuit de bestudering van de literatuur kunnen drie stappen in het proces van
het creëren van urgentiegevoel worden onderscheiden. Het gaat om het creëren
van een probleemdomein, het verbinden van een oplossingsrichting en het ver-
binden van het urgentiegevoel. Deze drie stappen zijn iteratief. In deze paragraaf
worden deze drie stappen nader uitgewerkt. Aansluitend wordt beschreven hoe dit
proces van creëren van urgentiegevoel wordt gevoed door verhalen en hoe het is
gegrond in gemeenschapsvorming. Door deze hele paragraaf heen wordt zichtbaar
dat dit proces van het creëren van urgentiegevoel op twee manieren kan verlopen.
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Het kan ontstaan in een open proces, waarbij mensen worden uitgenodigd om zich
persoonlijk uit te spreken over de situatie. Het kan ook ontstaan in een meer
gesloten proces van doelbewuste beïnvloeding.

7.3.1 Constructie van het probleemdomein

Het proces van het ontwikkelen van urgentiegevoel start bij het creëren van een
probleemdomein. Dit is een actieve daad. Problemen bestaan niet uit zichzelf, maar
zij moeten worden geconstrueerd uit het materiaal van de problematische situatie.
Dit materiaal is vaak verwarrend en onzeker. Een probleemdomein ontstaat pas
wanneer dit materiaal in zekere mate geordend is geraakt en wanneer samenhangen
en verbanden zijn ontdekt. Pas dan is het mogelijk om uitdrukking te geven aan het
geheel van een problematiek (Schön, 1983).

De activiteit van het construeren van een probleemdomein is een proces van
bewustwording. Het is een retrospectief denkproces waarbij mensen in staat zijn om
opmerkelijke gebeurtenissen in een nieuw kader te plaatsen (Weick, 1995). Daarbij is
het begrip ‘framing’ een centraal begrip. Een frame is een ‘interpretatief schema’ dat
het aan individuen mogelijk maakt om gebeurtenissen in hun levensruimte en in de
grotere wereld te ‘lokaliseren, waar te nemen, te identificeren en te duiden’ (Goff-
man, 1974). Framing is het scheppen van een context rondom gebeurtenissen op een
zodanige wijze dat de zin of logica kan worden begrepen (Gray, 2004, Orlikowski &
Gash, 1994).

Bij complexe problemen vraagt probleemconstructie om samenwerking. Dit is nodig
om de complexiteit te overzien en om de betrokkenheid te mobiliseren van partijen
die kunnen bijdragen aan een oplossing (Vansina et al., 1998). Bij deze gezamenlijke
probleemconstructie ontstaan gezamenlijke frames (Weick, 1995, Gray, 2004). Het is
dit proces van gezamenlijke beeldvorming en interpretatie dat verschillende auteurs
ertoe brengt frames te typeren als sociale constructies (Berger & Luckmann, 1967,
Verhoeven, 1983, Gray, 2004).

Bij de gezamenlijke framing van complexe probleemsituaties is niet te voorkomen
dat het gezamenlijke probleemdomein slecht gedefinieerd is. Dit hangt ermee samen
dat er sprake is van een veelheid aan partijen die ieder vanuit een eigen invalshoek
en vanuit eigen belangen kijken naar de problematiek. Daarbij beschikken partijen
over verschillende informatie en hebben zij een verschillende mate van invloed op de
uiteindelijke typering van de situatie (Huxham & Vangen, 2000, Selsky & Parker,
2005, Paylor & Simmill-Binning, 2004).

Verschillende auteurs benadrukken dat voor probleemconstructie een open dialoog
nodig is. Daarbij gaat het om spreken in openheid, luisteren in vrijheid, het uitstellen
van oordelen en het zoeken van aansluiting in de gedachtevorming (Bohm, 1996).
Senge et al. (2006) verbinden hieraan het begrip ‘uitstallen’. Het gaat om de
bereidheid om te zien wat we zien, om te zien vanuit het geheel en om te zien
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vanuit het hart. Door gezamenlijk en in openheid waar te nemen kan het ‘ge-
neratieve moment’ ontstaan, waarop samenhangen zich aandienen en oplossings-
richtingen zichtbaar worden.

Anderen zien de gezamenlijke probleemconstructie eerder als een politiek proces. Zo
betoogt Hajer (1995) dat het discours moet leiden tot een story line die cognitief en
positioneel acceptabel is. Dit betekent dat het verhaal moet kloppen met percepties
en waarden van de partners en dat de implicaties van het verhaal strategisch
voordeel moeten opleveren voor de betrokkenen. Vanuit die optiek gaat het niet
zozeer om het creëren van een omgeving waar mensen vrij kunnen denken, maar
om het creëren van een omgeving waar mensen kunnen onderhandelen over
interpretaties en over de implicaties van die interpretaties. Vanuit dat perspectief
benoemen Hajer en Wagenaar (2003) het verkennen van onderlinge relaties als een
belangrijk element van het discours.

Probleemconstructie wordt op deze wijze zichtbaar als een proces dat in collectiviteit
plaatsvindt. Het kan op een open manier verlopen of het gebeurt door doelbewuste
strategische beïnvloeding. De open benadering van probleemconstructie leidt ertoe
dat problemen zo worden geformuleerd dat zij vanuit de perceptie van de deel-
nemers het meest waarachtig worden weergegeven (Gergen, 1996). De politieke
benadering van probleemconstructie leidt ertoe dat problemen zo worden geformu-
leerd dat zij vanuit de perceptie van de machtigste betrokkenen op een acceptabele
wijze worden weergegeven (Hajer, 1995).

7.3.2 Verbinden van een oplossingsrichting aan de situatie

Om tot verandering te komen is er bij een probleemsituatie een oplossingsrichting
nodig. Zonder een gedeelde oplossingsrichting ontstaat een verwarrende situatie
waarin mensen ieder vanuit een eigen perspectief gaan reageren (Schön, 1983). Een
gebrek aan focus op oplossingen leidt ook tot denken in problemen. Dit denken is
limitatief. Het leidt tot fragmentatie, hopeloosheid en zoeken naar schuldigen, in
plaats van integratie, hoop en vertrouwen. De kunst is om te accepteren dat de
grootste problemen fundamenteel onoplosbaar zijn en dat er desondanks wegen zijn
om ermee om te gaan zodat het systeem er uiteindelijk overheen groeit (Shaw et al.,
2005, Barrett, 1995).

Het ontdekken van een oplossingsrichting uit een complex probleemdomein wordt
getypeerd als transformationeel leren. Bij dit proces gaat het om het doorgronden
van de complexiteit van een situatie totdat fundamenteel nieuwe oplossingsrich-
tingen zich openen. Tot de basisprincipes van transformationeel leren horen het
aanvaarden van complexiteit als een gegeven en het gebruik van gemeenschappelijke
werkelijkheidsconstructie als een voortdurende wijze om daarmee om te gaan
(Addleson, 1996, Wilber, 2000).
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Senge et al. (2006) verbinden aan een dergelijk leerproces het begrip diepgaande
verandering. Het daarbij behorende proces duiden zij als een proces van zorgvuldig
waarnemen, dialoog, verstilling. Het proces leidt tot een gemeenschappelijke toe-
komstoriëntatie en tot gevoelens van diepe wilverbondenheid. Ganzevoort (2003)
verbindt aan een dergelijke aanpak de opgave van de omgang met de organisatie als
een levend organisme dat zich beweegt in een dynamische context. Wilber (2000)
karakteriseert transformationeel leren als het scheppen van de verbinding tussen
drijfveren en het handelen. Het gaat om een oriëntatie op de belevingswereld van
mensen en van groepen en het gaat om de oriëntatie op het handelen van deze
mensen in de praktijk.

Cooperrider en Whitney (2000) spreken over een co-evolutionaire zoektocht naar
het beste in mensen, hun organisatie en de relevante wereld rondom hen. Deze
zoektocht gaat over het systematisch ontdekken van wat leven geeft aan levende
systemen, wanneer zij het meest levend en het meest effectief zijn en wanneer zij het
grootste constructieve vermogen hebben in economische, ecologische en menselijke
termen. De daarbij behorende aanpak beoogt een cyclus van positieve bekrachtiging
op gang te brengen waarin een problematiek in verschillende stadia tot oplossing
komt. Hierin spelen de uitwisseling van relevante piekervaringen en de vormgeving
van een open dialoog een belangrijke rol. Inzet van hun gedachtegoed is een proces
van co-creatie waarin plezier, hoop en inspiratie een belangrijke rol spelen (Ahaus,
2006). In het gebruik van deze aanpak zijn twee factoren van doorslaggevend belang.
Het betreft de aandacht op hoe mensen denken in plaats van de aandacht op het
handelen en de mate waarin het zelforganiserend vermogen van betrokkenen wordt
ondersteund (Bushe & Kassam, 2005). De kern van transformationele verandering
ligt uiteindelijk in het creëren van een geloofwaardige visie die als leidend principe
voor de sturing kan worden geaccepteerd (Weick, 1995).

Rondom het creëren van oplossingsrichtingen staan twee begrippen centraal:
problemsetting en agendasetting. Problemsetting is het creëren van een probleem-
domein inclusief een oplossingsrichting. Het proces van problemsetting bestaat uit
het interactief benoemen van dingen waar de aandacht op gericht zal zijn en van het
framen van de context van waaruit de problemen zullen worden aangepakt. Dit
proces omvat de selectie van de belangrijkste elementen van het probleem, de
afbakening van het probleem, de analyse waarom de situatie verkeerd is en de
duiding van een oplossingsrichting (Schön, 1983). Het resultaat van problemsetting
is dat er een ‘lens van de ondernemer’ ontstaat. Daarbij wordt actief gestuurd welke
informatie belicht wordt zodat deze op het netvlies van betrokkenen komt. Hierdoor
worden ondernemerschap en vernieuwing en verandering gestimuleerd (Shaw et al.,
2005).

Agendasetting is het verbinden van belanghebbenden aan een aanpak. Een agenda is
een programma van knooppunten waarmee partijen en doelen aan elkaar worden
verbonden. Het vormen van een agenda kan beschreven worden als het oplijnen van
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macht en doel (Stone, 2005). Partijen die het vermogen hebben om doelen te
realiseren worden ertoe gebracht zich aan concrete doelstellingen te verbinden.

Een dergelijke agenda kan vaste vormen aannemen. Hij kan ook meer open zijn
en ruimte bieden aan het onverwachte. De kunst van de agendavorming is dan het
managen van de interactie tussen macroprocessen van de maatschappelijke context
met individuele keuzen en activiteiten van betrokkenen. Daarbij wordt juist in
complexe samenwerkingsprocessen de paradoxale situatie zichtbaar, dat single
mindedness van leiders bijdraagt aan het bereiken van succes. Hun vermogen om
uit de veelheid van mogelijke acties een beperkt aantal speerpunten te kiezen, draagt
er in belangrijke mate aan bij dat er vooruitgang geboekt kan worden (Huxham &
Vangen, 2000).

De concepten van problemsetting en agendasetting vertegenwoordigen twee
verschillende benaderingen van de situatie. Het concept van problemsetting gaat
uit van het benoemen van globale oplossingsrichtingen en het creëren van onder-
nemerschap om de oplossingen tot een succes te brengen. Het concept van
agendasetting gaat sterker uit van het principe van coördinatie van een programma
aan activiteiten waarmee een zekere mate van regie op de realisatie van oplossingen
ontstaat.

7.3.3 Verbinden van gevoelens van urgentie aan de situatie

Als aan de problematiek een gevoel van urgentie verbonden kan worden, ontstaat de
gezamenlijke wilskracht om van betekenis te zijn. In de context van organisatie-
overstijgende samenwerking voedt urgentiegevoel zo het ondernemerschap van
sociale partners (Waddock & Post, 1991).

Voor het creëren van dit urgentiegevoel is vooral het aanvoeren van ontkrach-
tende informatie belangrijk. Dit is informatie die gevoelens ondermijnt die impli-
ceren dat de huidige situatie acceptabel zou zijn. Ontkrachtende informatie helpt om
overtuigingen te vormen dat niet veranderen op den duur meer nadelen oplevert dan
wel veranderen (Schein, 2001).

Het managen van urgentiegevoel is een kwestie van dosering. De problematiek komt
het meest krachtig op tafel wanneer deze geframed wordt als een crisis (Waddock &
Post, 1991). Dit kan er echter tevens toe leiden dat deze problemen onopgelost
blijven. Wanneer er te massief wordt ingezet op het creëren van urgentiegevoel, leidt
dit ertoe dat betrokkenen zich overvraagd voelen. Hierdoor ontstaan gevoelens van
stress. Deze gevoelens kunnen ertoe leiden dat betrokkenen geen gebruikmaken van
recent aangeleerde reactiepatronen maar terugvallen op oude patronen. Deze zijn in
lang niet alle gevallen adequaat. Verder kan deze stress ertoe leiden dat mensen het
vermogen verliezen om genuanceerd te kijken naar de problematiek. Dit leidt ertoe
dat zij details missen die cruciaal zijn voor het vinden van oplossingen. Hoge
stressniveaus dragen alleen bij aan het versnellen van oplossingen, als mensen al
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hebben besloten hoe zij de problematiek kunnen oplossen en als zij de vaardigheden
hebben om deze oplossing uit te voeren (Weick, 1984).

Verder signaleren Huxham en Vangen (2004) dat hoge complexiteit en in het
bijzonder hoge ambiguïteit leiden tot vermoeidheid bij partners. Deze kan op haar
beurt weer leiden tot zogenaamde ‘samenwerkingsinertie’. Een dergelijke inertie
ontstaat als er sprake is van een laag tempo en van nauwelijks zichtbare uitkomsten.
Daarom moet in complexe samenwerkingssituaties gewaakt worden voor het creëren
van overspannen verwachtingen. Een te sterk gevoel van urgentie kan leiden tot
aanvankelijke energie, die snel inzakt als de beoogde voortgang niet gemaakt wordt.

Vanuit het risico van overdosering van de probleemsensatie pleit Weick voor het
dempen van urgentiegevoelens en voor het creëren van een kleinschalige aanpak.
Het gaat om het creëren van series van kleine successen die een patroon van
oplossingen zichtbaar maken. Hiermee worden medestanders aangetrokken, tegen-
standers afgeschrikt en wordt weerstand tegen opvolgende voorstellen verlaagd. Als
vuistregel stelt Weick dat de grootte van de stappen in het ontwikkelen van
oplossingen evenredig moet zijn aan de stressniveaus die de deelnemers aankunnen.
Wie veel stress aankan, kan grote stappen maken. Wie weinig stress kan hanteren,
moet zich beperken tot kleine stappen van vooruitgang.

Waddock en Post (1991) komen tot een vergelijkbare conclusie. Zij stellen dat
een hoge complexiteit van de problematiek ertoe leidt dat oplossingen altijd
geframed zullen worden als eerste stappen. Bij het oplossen van complexe maat-
schappelijke vraagstukken zullen deze eerste stappen eerder gericht zijn op het
genereren van bewustzijn bij het publiek dan op het genereren van directe actie. Het
zo gecreëerde urgentiegevoel kan aangewend worden om te komen tot een veel-
voudige aanpak die onder meer leidt tot vernieuwing van sociaal gedrag, verandering
van wetgeving en verbetering van benodigde bronnen voor het oplossen van de
problematiek. Zo wordt concrete actie gegenereerd in combinatie met indirecte en
op lange termijn georiënteerde maatregelen, die onmisbaar zijn voor het uiteindelijk
oplossen van de problematiek.

7.3.4 Gevoed door verhalen

Verhalen zijn bij uitstek geschikt om urgentiegevoel te creëren. Zo beschrijven Senge
et al. (2006) een reeks verhalen, die gaan over diepgaande verandering in mensen en
organisaties. In deze verhalen wordt zichtbaar hoe er een situatie kan ontstaan
waarbij mensen een indringend en fundamenteel nieuw zicht op de toekomst
krijgen. Een van hun verhalen speelt zich af in Zuid-Afrika. In het verhaal wordt
een baanbrekend moment geschetst waarop één van de aanwezigen zich op een heel
persoonlijke wijze uitspreekt over de verandering in zijn houding tegenover rassen-
onderscheid. Senge beschrijft het ‘alsof er een knoop wordt losgemaakt’. Plotseling
ontstaat er ruimte om een waarheid, die ieder vanuit een eigen invalshoek kent,
bespreekbaar te maken. Er ontstaat een moment waarop het collectieve verlangen
naar nieuwe verhoudingen zichtbaar wordt. Bij hemzelf, schrijft Senge, wordt op dat
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moment alle twijfel weggenomen dat er een overweldigende en blijvende verande-
ring in Zuid-Afrika zal komen. Een tweede, vergelijkbaar verhaal speelt zich af in
Guatemala. In het verhaal schetst iemand hoe diep hij is geraakt door beelden van
een gruwelijke massamoord. De stilte die volgt op dit verhaal wordt door de auteurs
geduid als het moment waarop de groep de gedeelde wilskracht ervaart om te
werken aan een nieuwe toekomst.

Verhalen hebben een dergelijke sterke communicatieve kracht door hun vermogen om
gevoelens los te maken. Zij zijn in staat om bij te dragen aan de opbouw van
vertrouwen in de verteller. Daarbij zijn zij bij uitstek geschikt voor het demonstreren
van empathie (Gabriel, 2000, Grisham, 2006, Van Peursen, 1995). Verder zijn verhalen
geschikt om culturen te doorgronden en om waarden bespreekbaar te maken. Zij
tonen ontwikkelingen en ontsluiten de weg naar het ontdekken van oorzaken en
consequenties (Mitchell, 1981, Cox et al., 2007). Ook zijn verhalen in staat om
machtsverschillen te overbruggen. Zo kunnen verhalen stem geven aan zwakkeren
die zonder deze verhalen mogelijk nooit gehoord zouden worden (Jabri & Pounder,
2001).

Vanuit zijn werk over verhalen in organisaties, beschrijft Gabriel (2000) beelden,
verhalen en metaforen als dragers van betekenis. Hun waarheid ligt niet in de
precisie van de feiten maar in de waarheid van de betekenis. In hun vermogen om
betekenis te dragen en te communiceren, moeten beelden, verhalen en metaforen
volgens Gabriel concurreren met andere soorten discoursen, zoals theorieën, clichés,
statistieken en rapporten.

Verhalen stellen mensen in staat om zich te verbinden met de daarin verborgen
ideeën of idealen. Door deze verhalen kunnen zij deze ideeën verbinden met hun
eigen werkelijkheid, zoals een kind dat eindeloos hetzelfde verhaal wil horen en het
uiteindelijk gaat naspelen en naleven (De Blot, 2007).

De kunst van het verhalen vertellen beschrijft Gabriel (2000) als de kunst van het
weven, van het construeren van een product van innerlijke kennis. Goede verhalen
onderhouden, verklaren, inspireren, onderwijzen en overtuigen.

Gergen (1999) onderscheidt verschillende kenmerken van goede verhalen. Zij
moeten een clou hebben die de moeite waard is. Er moeten gebeurtenissen plaats-
vinden die relevant zijn voor de clou, de gebeurtenissen moeten geordend zijn en zij
moeten onderling verbonden zijn. Verder moeten verhalen geloofwaardig zijn.

In zijn analyse van de opbouw van mythologische verhalen benoemt Campbell
(1949/2006) heldenverhalen als de verhaalvorm waarin het gaat over de taak van
mensen in het leven. Deze verhalen kennen drie elementen: de fase van vertrek,
inwijding en terugkeer. In dergelijke verhalen gaat het om het zichtbaar maken van
de problematiek die overwonnen moet worden, het ontdekken van de sleutel tot de
ontknoping en om het bereiken van de overwinning. Zulke verhalen worden goed,
als zij spannend zijn. Daarvoor zijn elementen nodig van beproeving, hulp en
overwinning.
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De eisen die aan verhalen gesteld worden, zijn afhankelijk van het doel dat zij
dienen. Zo kunnen verhalen verteld worden om aan te sporen tot actie. Zulke
verhalen zijn bij voorkeur gebaseerd op actuele en recente gebeurtenissen. Zo
mogelijk is in een dergelijk verhaal ook een groepslid opgenomen waar toehoorders
zich mee kunnen identificeren. Verder geldt dat een dergelijk verhaal voldoende
detail moet hebben om geloofwaardigheid te demonstreren, maar het moet tevens
voldoende ruimte laten aan de toehoorders om eigen interpretaties te vormen en om
zich een voorstelling te kunnen maken van passend gedrag in vergelijkbare situaties.
Een dergelijk verhaal moet mensen uitdagen, vrijgevochten vernieuwers tot actie
aansporen en zichtbaar maken wie er rugdekking kunnen bieden (Denning, 2004,
Boje, 1991, WRR, 2005).

Verhalen die verteld worden om waarden over te brengen, kunnen de vorm
hebben van een parabel. Zij kunnen spelen in een ver verleden. De setting is daarbij
relatief onbelangrijk. Waarheid is ondergeschikt aan geloofwaardigheid.

Verhalen die verteld worden om samenwerking te bevorderen, zijn bij voorkeur
verhalen die aansporen tot het vertellen van andere verhalen. Zo ontstaat een
kettingverhaal. Daarbij moet het eerste verhaal voldoende emotie oproepen om
mensen te stimuleren om verdere verhalen te vertellen (Denning, 2004).

Deze paragraaf opent met verhalen die diepgaande verandering tot stand brengen
doordat mensen zich in deze verhalen openen en daarbij emoties tonen die ze tot in
het diepst van hun ziel geraakt hebben. Niet alle verhalen ontstaan echter vanuit
oprechte emoties. Boje (1991) beschrijft dat verhalen ook ingezet worden om
politiek voordeel te halen. Zo kunnen mensen in organisaties doelbewust verschil-
lende versies van verhalen vertellen aan verschillende groepen toehoorders. Het
vertellen van verhalen is dan een spel van beïnvloeding, waarbij doelbewust gestreefd
wordt om bepaalde interpretaties van verhalen in te bedden in het collectieve
geheugen van de organisatie. Dit leidt voor leden van organisaties naar een
zoektocht naar waarheid, waarbij mensen hun verhalen onderling vergelijken, om
verschillen in interpretaties te ontdekken en om de betekenis te beïnvloeden. Gergen
(1999) beschrijft een dergelijk gebruik van verhalen als ‘macht in actie’. Wie een
goed verhaal vertelt kan veel invloed hebben. Hij benoemt de door hem gecon-
stateerde hernieuwde aandacht voor verhalen, als het in ere herstellen van de
retorica, de kunst van het overtuigen.

7.3.5 Gegrond in gemeenschapsvorming

Het proces van creëren van urgentiebeleving is gegrond in gemeenschapsvorming.
Coleman (1988) verbindt aan de opbouw van een gemeenschap met een urgent
wensbeeld, het begrip sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal is een geheel aan structuren
en actoren dat door samenspel in staat is doelen te realiseren die zonder dit
samenspel niet tot stand zouden kunnen worden gebracht.
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Voor het creëren van sociaal kapitaal is sociale cohesie noodzakelijk. Het vraagt
om het opbouwen van een gemeenschap die zich verbonden weet aan sociale
normen, regels en verplichtingen en aan een gemeenschappelijk doel. Binnen deze
gemeenschap is het belangrijk dat mensen hun eigen belangen kunnen behartigen.
Tegelijkertijd geldt dat te grote aandacht voor individuele belangen en individuele
vrijheid contraproductief is. Sociale cohesie ontstaat als er sprake is van zodanige
dichtheid van het sociale systeem dat mensen bereid zijn op basis van wederkerig-
heid een bijdrage te leveren aan gezamenlijke doelen (Coleman, 1988, Roseland,
2000, Stone, 2005).

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit om sociaal kapitaal in
te zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van buurten. Het gaat erom dat
vonken van sociale cohesie worden aangewakkerd. Op die manier kan een aanpak
ontstaan waarbij de overheid burgers verleidt om in actie te komen door in te spelen
op hun behoeften en door aan betrokkenen de ruimte te laten een eigen kleur te
geven aan oplossingen. Om bij te dragen aan het opbouwen van sociaal kapitaal, is
het volgens de WRR noodzakelijk een cultuuromslag te maken binnen de overheid
en sociale instituties. Kernbegrippen in de gewenste cultuur zijn situationeel denken
en het redeneren vanuit de vraaglogica van burgers (WRR, 2005).

7.3.6 Creëren van urgentiegevoel als een open zoekproces of als een proces
van doelbewuste beïnvloeding

In de voorgaande paragrafen is het creëren van urgentiegevoel geschetst als een
proces van drie stappen: het construeren van het probleemdomein, het hieraan
verbinden van een oplossingsrichting en het hieraan verbinden van gevoelens van
urgentie. Verhalen spelen in dit proces een belangrijke rol. Verder is geschetst dat
het proces van het vormen van urgentiegevoel is gegrond in gemeenschapsvorming.
Daarbij gaat het om het opbouwen van het vermogen om collectieve actie tot stand
te brengen. Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 7.1.

Uit het voorgaande blijkt dat het proces een open karakter kan hebben. Daarbij
zoeken mensen de ruimte om zich vrij uit te spreken. Zo komen zij, soms vanuit
diepliggende emoties, tot nieuwe overtuigingen, tot een nieuwe probleemsensatie en
tot het zoeken naar nieuwe oplossingen. Daarbij spelen verhalen een rol, die
verbonden zijn met het hart van de betrokkenen.

Het proces kan ook gekleurd zijn vanuit de doelbewuste poging om mensen in
een bepaalde richting te beïnvloeden. Het probleemdomein en de oplossingsrichting
worden dan geconstrueerd vanuit wenselijke en haalbare posities. Verhalen worden
dan doelbewust gecreëerd en gekleurd om daarmee gedrag te beïnvloeden.
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Als een proces van
doelbewuste beïnvloeding 

Als een open
zoekproces 

Gegrond in
gemeenschapsvorming 

Verhalen

Verbinden van
gevoelens van urgentie 

Constructie van het
probleemdomein 

Verbinden van een
oplossingsrichting 

Figuur 7.1 Model voor het creëren van urgentie met daarin de belangrijkste componenten van het
creatieproces en met de twee invalshoeken van waaruit dit kan plaatsvinden

De Münchhausenbeweging stuurt aan op een open zoekproces. Vier citaten helpen
om deze stelling te onderbouwen. Als eerste is het de uitspraak van een van de
bestuurders dat mensen voelen dat de beweging authentiek is en dat juist dat werkt.
Ik deel deze analyse. Hiermee wordt verwoord dat de bestuurders niet bezig zijn een
boodschap te verkondigen die aanzet tot wenselijk gedrag dat ergens in een politiek
proces is vastgesteld, maar dat zij een appel doen vanuit hun eigen basale
overtuigingen.

Als tweede is er de uitspraak van een van de bestuurders die vertelt dat hij niet
eerder een initiatief in gang gezet heeft dat zo snel en met zo weinig inspanningen tot
beweging in zijn organisatie heeft geleid. In een persoonlijk gesprek hierover
concluderen wij samen dat dit initiatief lijkt aan te sluiten bij basisgevoelens van
medewerkers. Het initiatief doet een appel op kernwaarden van maatschappelijke
dienstverlening en het biedt mensen die ervoor gekozen hebben om in de maat-
schappelijke dienstverlening te gaan werken – eindelijk – de ruimte om te doen wat
zij ten diepste zouden willen doen.

Een derde uitspraak is de uitspraak van één van de bestuurders dat het gaat om
nieuwe regels voor de stad: “Geen fatsoensregels maar echte regels die echt werken.”
Ook dit is een uitdrukking die zichtbaar maakt dat het gaat om een appel op echte
overtuigingen. Het gaat om het zoeken van aansluiting bij grondgedachten over hoe
de maatschappij zou moeten functioneren.

Een vierde citaat is de vraag die Gerard Smulders stelt tijdens het symposium van
de Münchhausenbeweging. Hij daagt Piet Boekhoud uit door te vragen of de leden
van de beweging niet ordinair bezig zijn om de macht te grijpen. Voor mij is het een
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vraag die ‘uit een andere wereld’ komt. Vanuit een dichte betrokkenheid bij de
ontwikkelingen van de Münchhausenbeweging heb ik het proces van het zoeken
naar oplossingen als een integer, indringend en persoonlijk proces ervaren. De
suggestie dat het zou gaan om een doelbewuste poging om politiek gewin te halen, is
een suggestie die ver afstaat van de beleving van het zoekproces van de leden van de
Münchhausenbeweging. In die lijn wordt de vraag ook door Boekhoud beantwoord
tijdens het symposium.

7.4 De Münchhausenbeweging: creëren van urgentie als een open
proces dat in stand blijft door een kettingverhaal

De omgang met het verhaal van Loes laat zien dat een probleemsituatie pas nuttig
bespreekbaar kan worden gemaakt op het moment dat er zich een uitweg aandient.
Natuurlijk is het breeduit bekend in Rotterdam dat er mensen tussen wal en schip
raken. Deze problematiek kan echter pas aangepakt worden als er zich een uitweg
aandient.

In het verhaal van Loes laat Czyzewski zien dat betrokkenheid bij het lot van één
individu, doorzettingsvermogen en de moed om regels te trotseren, genoeg zijn om
een nieuwe werkelijkheid te scheppen. Ondanks alle tegenstrijdige regels en
systemen blijkt het mogelijk te zijn om partijen op één lijn te krijgen en om Loes
te helpen. Zo ontstaat er zicht op oplossingen voor de problematiek en kunnen
mensen meegenomen worden in deze oplossingsrichting. Nu er een uitweg is, kan de
urgentie zichtbaar gemaakt worden. En dat doet de Münchhausenbeweging: “Er
raken te veel Rotterdammers tussen wal en schip en dat komt doordat wij de kokers
tussen onze organisaties niet aangesloten hebben!”

Het verhaal van Loes is niet naar voren geschoven in een geregisseerd proces. Het is
spontaan ontstaan. Czyzewski raakt tijdens een werkbezoek geconfronteerd met de
situatie van Loes en hij weet deze situatie tot een oplossing te brengen. Hij vertelt
hierover tijdens het zomerdebat van 2004, waar hij deelnemer is. Dit verhaal is één
van de vele verhalen die verteld worden tijdens één van de vele zomerdebatten van
Woonbron. Maar juist dan en daar ontstaat een impuls. Klaarblijkelijk zijn er
mensen samengekomen die elkaar vinden rondom dit gemeenschappelijke pro-
bleemdomein. Van hieruit ontstaat er een initiatief om gemeenschappelijk op zoek te
gaan naar oplossingen. Uiteindelijk blijken deze initiatiefnemers in het verhaal van
Loes een oplossingsrichting te herkennen waarmee ze verder uit de voeten kunnen.

Het verhaal van Loes doet een krachtig appel op mensen om in actie te komen. Het
laat zien wat een lastige zoektocht het is om mensen te helpen en het maakt
zichtbaar dat het met creativiteit, doorzettingsvermogen en baanbrekend handelen
mogelijk is om oplossingen te vinden. Door het verhaal te vertellen maken
bestuurders zichtbaar dat zij rugdekking zullen geven aan dergelijk gedrag. De
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sociëteit is ingericht om te zorgen dat het verhaal van Loes niet op zich staat. In de
sociëteit komt een kettingverhaal tot stand. De leden van de Münchhausenbeweging
gebruiken deze aanpak om te komen tot nieuwe werkwijzen. Zo ontstaat een
doorlopend verhaal dat constructief is en dat uitdaagt om met vervolgverhalen te
komen.

Bij een vergelijking van de aanpak van de Münchhausenbeweging met de literatuur
valt op dat er sprake is van een open aanpak. De initiatiefnemers maken hun
persoonlijke betrokkenheid zichtbaar en bespreken hun persoonlijke zoektocht naar
oplossingen. Dit gebeurt in een open proces. Daarbij wordt niet gezocht naar het
vanuit vooropgezette verwachtingen creëren van een veranderagenda. Het gaat in
deze zoektocht om het vrijuit ontdekken van kansen. Op het moment dat de aanpak
uitkristalliseert, wordt gaandeweg een beroep gedaan op anderen om hieraan te gaan
bijdragen.
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