
11 Structurele oplossingen

De Münchhausenbeweging kiest een aanpak van kleinschalig werken. Deze aanpak
leidt ertoe dat er een reeks initiatieven genomen wordt die bijdragen aan het creëren
van oplossingen voor de doelgroep. Buiten deze directe opbrengsten wordt in dit
hoofdstuk zichtbaar dat leden van de beweging ook andere effecten van de samen-
werking ervaren. Zo draagt de samenwerking bij aan bewustwording over de manier
waarop de belangen van de doelgroep behartigd kunnen worden. De beweging
draagt ook bij aan het onderhouden en vergroten van netwerken. Een belangrijk
effect dat wordt toegeschreven aan de beweging is dat de beweging bijdraagt aan een
cultuurverandering. De houding die daarbij aan de orde is wordt onder meer
zichtbaar als een houding van betrokkenheid en een houding waarin actief gezocht
wordt om regels te doorbreken die de belangen van de doelgroep in de weg staan.

In het literatuuronderzoek wordt aansluiting gezocht bij de drie zoekpaden van
de Münchhausenbeweging: werken aan cultuurverandering, werken aan beïnvloe-
ding van politiek en stadsbestuur en werken aan structuurverandering. Daarbij
wordt zichtbaar dat kleinschalig werken langs deze drie lijnen kan leiden tot
structurele oplossingen. Tevens wordt zichtbaar dat deze drie vormen van een
kleinschalige aanpak vragen om een verschillende manier van aansturing en
evaluatie.

Vanuit de casus wordt zichtbaar dat de Münchhausenbeweging in de onder-
zoeksperiode het meest succes heeft met een aanpak die te typeren is als een
cultuuraanpak. Dit betekent echter niet dat de beweging is te typeren als een
beweging die een dergelijke aanpak eenduidig nastreeft. De beweging staat open
voor een diversiteit aan werkvormen, zolang deze verbonden zijn met het creëren
van structurele oplossingen voor de problematiek van de doelgroep.
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11.1 Resultaten vanuit het perspectief van leden van de sociëteit

In hoofdstuk twee is het proces van de Münchhausenbeweging getypeerd als een
zoekproces dat draait om bewustwording, ontmoeten en doen. De combinatie van
deze drie elementen is getypeerd als een proces van zingeving. Daarna is zichtbaar
gemaakt dat dit proces is ingezet langs drie zoekpaden: cultuurverandering, beïn-
vloeding van politiek en stadsbestuur en structuurverandering. Daarmee zijn zeven
begrippen ontstaan die de aard van het zoekproces karakteriseren.

Het doel van het gehele proces benoemen de leden van de Münchhausenbewe-
ging als een zoektocht naar ‘structurele oplossingen’. De vraag is tot welke resultaten
de Münchhausenbeweging komt. Wat zijn de opbrengsten van het werk en hoe is in
dat verband het begrip ‘structurele oplossingen’ te verstaan?

In het voorjaar van 2008 vraagt Ellen Folkertsma in semigestructureerde interviews
aan elf leden van de sociëteit wat voor hen de betekenis is van de Münchhausen-
beweging. Bij de ordening van de resultaten valt op dat nagenoeg alle antwoorden
verbonden kunnen worden met de begrippen bewustwording, ontmoeten, doen en
cultuurverandering. De categorie cultuurverandering vormt daarbij de belangrijkste
categorie. Twintig reacties vinden een plek onder deze noemer. In de categorieën
bewustwording, ontmoeten en doen komen respectievelijk tien, veertien en tien
reacties. Eenmaal is er sprake van een antwoord dat direct verwijst naar de
Münchhausenbeweging als een bron van zingeving: “Münchhausen is een verrijking
voor mij persoonlijk. Het biedt de mogelijkheid om dingen te doen voor mensen.” In
de reacties op de eerste drie vragen zijn geen antwoorden die verbonden konden
worden aan de processen van beïnvloeding van politiek en stadsbestuur of van
structuurverandering.

Antwoorden die verbonden zijn met het begrip ‘bewustwording’, gaan vooral over
het optimisme dat ontstaat vanuit het gedachtegoed van Münchhausen en over het
leren van elkaars oplossingen. Er wordt gezegd dat er nieuwe creativiteit ontstaat en
dat het prettig is om te kijken hoe problemen via niet geëigende banen worden
opgelost. De Münchhausenbeweging wordt benoemd als een meedenktank en als
een verbreding van de weg naar oplossingen.

Bij de rechtstreekse vraag of de Münchhausenbeweging leidt tot nieuwe inzich-
ten, zijn de antwoorden enigszins terughoudend. Er lijkt geen sprake te zijn van
baanbrekende inzichten. Viermaal wordt genoemd dat mensen zich opnieuw bewust
zijn geworden dat partners afhankelijk zijn van elkaar en dat samenwerking
belangrijk is. Ook de ontdekking dat er veel kracht schuilt in laagdrempelige
ontmoetingspunten wordt viermaal genoemd. Eveneens blijkt uit vier reacties dat
de Münchhausenbeweging aanzet tot nieuwe creativiteit, tot nieuwe initiatieven voor
de doelgroep en tot steun van partners uit onverwachte hoek. Verder geven twee
respondenten aan dat zij het van waarde vinden dat partijen elkaar kunnen vinden
door concrete samenwerking in casussen en dat van daar uit nieuwe samenwerking
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kan ontstaan. Daarbij wordt opgemerkt dat het nodig is dat hartenjagers hande-
lingsbevoegdheid hebben.

Uit de antwoorden die verbonden zijn met het begrip ‘ontmoeten’, blijkt dat mensen
de Münchhausenbeweging zien als een kans om contacten te leggen en te onder-
houden. Zij vinden het belangrijk om hun netwerk te kunnen verbreden. Ook
vinden zij het prettig en waardevol om bekenden te ontmoeten in het netwerk van de
Münchhausenbeweging. Eén respondent benoemt dat hij het waardevol vindt dat hij
via de Münchhausenbeweging het eigen netwerk kan inzetten ten bate van de
doelgroep.

Wanneer gericht gevraagd wordt naar de effecten van de Münchhausenbeweging
op het eigen netwerk, geven vrijwel alle geïnterviewden aan dat er sprake is van enige
groei van het netwerk. Zo wordt genoemd dat er sprake is van verruiming van het
zicht op nieuwe partners. Negen respondenten benoemen daarbij specifiek een of
meer sectoren waarin ze weinig contacten hadden en waar nu contacten mee zijn
ontstaan. Tegelijkertijd relativeren sommigen de omvang van de effecten op het
netwerk ook. Enkele van hen zijn pas een paar keer geweest. Twee respondenten
geven aan dat de waarde er vooral in ligt dat bestaande netwerkcontacten zijn
geïntensiveerd. Eén van hen benoemt de sfeer als amicaal en benadrukt het belang
dat je elkaar hier ontmoet vanuit een gemeenschappelijke intentie. Een geïnter-
viewde bestuurder geeft aan dat de waarde er vooral in ligt dat hij niet alleen mensen
op bestuursniveau is tegengekomen, maar ook mensen met klantencontact. Ten
slotte benoemt ook nog één geïnterviewde dat hij de naamsbekendheid van de eigen
organisatie heeft kunnen versterken.

Onder het begrip ‘doen’ komen uitspraken samen die zichtbaar maken dat mensen
het leveren van concrete oplossingen waardevol vinden. Zij verwijzen naar concrete
initiatieven waaraan zij hebben deelgenomen. Ook zijn er citaten waarin men
uitspreekt dat de kracht van het principe van het oplossingsgericht werken zichtbaar
wordt in deze beweging. Daarbij wordt met waardering gesproken over de ‘korte
klap’, het snel oplossen van concrete problemen. Er zijn ook kritische kantteke-
ningen van twee respondenten. Zij benadrukken dat het toch van belang is om
structurele oplossingen te vinden: “Er zouden oplossingen gevonden moeten worden
voor groepen klanten.” “Münchhausen zou zich bezig moeten houden met de grote
sociale vraagstukken, niet met individuele hulpvragen.”

Bij de gerichte vraag naar de betrokkenheid bij nieuwe initiatieven geven twee
geïnterviewden aan dat zij in drie initiatieven betrokken zijn geraakt. Zes geïn-
terviewden zijn één- of tweemaal in een initiatief betrokken geraakt. Drie respon-
denten zijn nog niet in concrete initiatieven betrokken geraakt.

Onder het thema ‘cultuurverandering’ komen verschillende aspecten naar boven. De
Münchhausenbeweging spreekt aan door de oriëntatie op de mensen uit de doel-
groep, door het doorbreken van bureaucratie, door het accentueren van het belang
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van samenwerking en door het aanspreken op onderlinge solidariteit. “Het gaat
erom dat we burgers die vastlopen kracht bijzetten (…), dwars door de bureaucratie
heen.” “Het is belangrijk dat de klant geholpen wordt en dat het tussen hulpverleners
normaal wordt dat je je richt op de klant en niet op de instanties.” “Het gaat om het
doorbreken van bureaucratie; ‘paarse krokodillen’ en om onorthodoxe oplossingen.”
“De grootste kracht van Münchhausen is dat het de basis legt voor het benaderen
van andere organisaties als je een probleem hebt dat je wilt oplossen.” “Het is een
opluchting dat je met mensen kunt afspreken ‘geen nee’ te zeggen.”

Bij de rechtstreekse vraag of er sprake is van een veranderde cultuur van
samenwerking wordt in alle gevallen positief geantwoord. Meerdere respondenten
geven aan dat de cultuur van samenwerken veranderd is. Dat ligt niet alleen aan
Münchhausen, maar Münchhausen helpt er wel bij. Eén respondent geeft aan dat er
in ieder geval, los van Münchhausen, binnen de eigen organisatie sprake is van een
aanzienlijke cultuurverandering. Typeringen die de geïnterviewden gebruiken als er
rechtstreeks gevraagd wordt naar de aard van de cultuurverandering zijn een
verbetering van openheid, beter weten wat er speelt, een verbetering van het imago
van partners onderling en het leren kijken vanuit oplossingen.

Deze analyse leidt tot de conclusie dat er een pallet aan drijfveren is waarom mensen
aansluiten bij de Münchhausenbeweging. De beginverwachting, dat er sprake zal zijn
van effecten die verbonden kunnen worden aan de begrippen bewustwording,
ontmoeten, doen en cultuurverandering, wordt bevestigd. Vanuit ieder van deze
invalshoeken worden zowel spontaan als op basis van gerichte vragen effecten
benoemd.

Er is één spontane verwijzing naar een effect van de beweging dat verbonden kan
worden aan het begrip zingeving. Hieraan kan de conclusie verbonden worden dat
mensen de beweging niet primair ervaren als een beweging die georiënteerd is op
zingeving. Een alternatieve conclusie is dat mensen niet snel spontaan als drijfveer
voor hun bijdrage noemen dat hun werk hierdoor zinvoller wordt.

Effecten van de beweging in termen van ‘beïnvloeding van politiek en stadsbestuur’
of van ‘structuurverandering’ worden niet genoemd. Dit betekent dat dergelijke
effecten door de deelnemers niet prominent nagestreefd of ervaren worden.

Het valt op dat verschillende respondenten aan de verschillende soorten effecten
een verschillend belang hechten. Zo ontstaat het beeld dat de ene respondent meer
georiënteerd is op de effecten op het netwerk terwijl een ander bijvoorbeeld meer
waarde hecht aan de cultuurverandering die tot stand lijkt te komen. Uit de reacties
van het onderzoek blijkt niet dat mensen dit storend vinden.
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11.2 Resultaten vanuit het perspectief van de bestuurders

Op 5 maart 2009 bezoekt de heer Aboutaleb de Münchhausenbeweging. Hij is twee
maanden eerder aangetreden als burgemeester van Rotterdam. Het bezoek is door
Aad van Nes geregeld in het kader van het inwerkprogramma van de heer
Aboutaleb. Van Nes en ik houden een voorbespreking voor deze bijeenkomst. We
besluiten om aan een aantal van de bestuurders te vragen tijdens deze ontmoeting te
vertellen over resultaten van de Münchhausenbeweging. Het is een werkvorm die
niet alleen voor de heer Aboutaleb zichtbaar maakt wat de beweging doet. Het biedt
tevens aan de beweging de gelegenheid om eens het net op te halen en te zien wat de
betrokken bestuurders de belangrijkste resultaten van de beweging vinden.

Vooraf sturen we de betrokken bestuurders een uitnodiging met daarbij het
verzoek om na te denken over de belangrijkste resultaten van de beweging. Tijdens
een voorbespreking, direct voorafgaand aan de ontvangst van de heer Aboutaleb,
inventariseren we wie er het woord willen voeren en welke resultaten we op deze
wijze kunnen presenteren. Aan Martien Kromwijk (Woonbron) wordt gevraagd te
openen.

De ontvangst is in het Horecarestaurant van het Zadkine College. Staande in een
kring ontmoeten we elkaar. Kromwijk heet de burgemeester hartelijk welkom. Na
een voorstelronde leidt hij in met een uitleg over de Münchhausenbeweging. Hij
verbindt het initiatief aan het tot stand komen van de opvang van de vrouwen van de
Keileweg in een voor hen gecreëerde woonvorm. Deze opvang is erop gericht dat zij
ieder op hun eigen manier en in hun eigen tempo begeleid worden bij hun terugkeer
in de maatschappij. Als een aansprekend voorbeeld noemt hij het initiatief van Piet
Boekhoud (Albeda College) en Sjef Czyzewski (Bouman GGZ) om in actie te komen
bij het Albeda College op de locatie Rozenstraat. De school lijkt soms op een
dealroom. De beide bestuurders besluiten om de verslavingszorg binnen de muren
van het ROC te brengen. Kromwijk gebruikt het voorbeeld ter illustratie van het
motto van de beweging dat hij typeert met de woorden: “Binnen of buiten de regels
wordt het probleem opgelost.”

Aansluitend wordt door verschillende aanwezigen het woord gevoerd. Henry van
Vlodrop (Zadkine) verhaalt hoe hij met Vestia tot een afspraak gekomen is dat
studenten van het Zadkine tienduizend rookmelders monteren in woningen van
Vestia. “Je ziet dat die jongens boven komen als ze eenmaal tien of vijftien keer de
deur door gegaan zijn en zich serieus genomen voelen. Deze opdracht werkt op hun
gevoel van trots en eigenwaarde.” Als tweede voorbeeld noemt Van Vlodrop een deal
tussen Zadkine en het bouwconcern Dura Vermeer om een aantal oude huizen op te
knappen. Ook dit project appelleert aan trots. Daarna noemt hij het project met de
Stichting Flexus waarbij er gezamenlijk een zomerschool is gestart om een groep
jongeren beter de zomer door te helpen. Het is een gezamenlijk en zinvol project.
Last but not least benadrukt Van Vlodrop dat de beweging een basale functie heeft:
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“Elkaar kennen, elkaar bellen en geen nee tegen elkaar zeggen. Daar heb ik in de
praktijk steeds heel veel aan.”

Als tweede vertelt Liesbeth Machesini (Com.wonen) over een probleemsituatie
van een groot gezin met een gehandicapt kind. Er was geen woonruimte voor dit
gezin te realiseren. Bij het urgentieloket kon het gezin niet verder geholpen worden.
Uiteindelijk is het gelukt om met de corporatie, de gemeente en een zorgpartner tot
een oplossing te komen. Dhr. Aboutaleb reageert op dit voorbeeld met een verhaal
over een burgemeesterspotje in Amsterdam. Het is een discretionair potje voor heel
ingewikkelde vraagstukken. Hij vindt het belangrijk dat er op deze manier een zekere
handelingsruimte ontstaat. In lijn daarmee vraagt hij of het niet ook mogelijk is om
op deze manier vanuit de betrokken organisaties capaciteit vrij te maken voor
dergelijke situaties: “Zou het niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld een contingent
woningen beschikbaar te houden voor uitzonderingsgevallen?”

Als derde vertelt Nico van Kan (Bavo Europoort) van de problematiek dat bij
plaatsing van mensen in een GGZ-voorziening, de vergoeding voor inrichtings-
kosten pas beschikbaar komt als iemand al in het huis woont. In de praktijk zorgt dit
voor praktische problemen bij opname. De problematiek is aangekaart tijdens één
van de sociëteitsbijeenkomsten. Het heeft ertoe geleid dat de regels zijn aangepast.
Dergelijke onkosten kunnen nu eerder vergoed worden.

Dan vertelt Albert van Wijk (Dolmansgroep) dat hij vanuit een oproep van de
Münchhausenbeweging samen met de Roteb is gekomen tot de oprichting van het
bedrijfsonderdeel RoClean. Het is een opleidingsbedrijf dat hij typeert als ‘top of the
art’. Het heeft mooie bedrijfskleding en een bovengemiddeld goed opleidingspro-
gramma. Inmiddels zijn er langs deze weg elf mensen doorgeleid naar regulier werk
in de branche. Hierbij heeft hij niet alleen gebruikgemaakt van het netwerk van de
Münchhausenbeweging. Hij heeft ook zijn eigen netwerk binnen de schoonmaak-
bedrijven kunnen gebruiken. Tevens heeft hij gunstige voorwaarden kunnen
scheppen door steeds meer toe te werken naar schoonmaakwerk overdag. Daarmee
heeft hij meer fulltime banen kunnen creëren. In het gehele traject is er nagenoeg
geen sprake geweest van uitval.

Wim Spiering (Stichting Flexus) vertelt over een voorbeeld van samenwerking
met woningcorporatie Vestia, voor een doelgroep van jongeren in de leeftijd van
vijftien tot zeventien jaar. Met hen is een voorziening voor begeleid wonen tot stand
gebracht. Het gaat om een voorziening die bestaat uit eenheden voor intensieve
begeleiding, met de mogelijkheid om uit te stromen naar voorzieningen met een
lager niveau van begeleiding. Met SoZaWe (dienst Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, gemeente Rotterdam) is een deal gesloten om jongeren te kunnen blijven
begeleiden als zij ouder dan achttien zijn. Met Zadkine is een deal gesloten voor het
verzorgen van opleidingen. Verder wordt er in dit verband actief samengewerkt met
de verslavingszorg en met de schuldhulpverlening.

Leo Jansen (Penitentiaire Inrichting De Schie) vertelt over demanier waarop hij met
slopersbedrijf Oranje is gekomen tot mogelijkheden voor uitstroom van gedetineerden
naar werk. Verder beschrijft hij hoe contacten uit de Münchhausenbeweging hem
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hebben geholpen bij het realiseren van de wettelijk verplicht gestelde nazorg voor
gedetineerden. Daarvoor moet hij op vier gebieden – identiteit, wonen, dagbesteding
en zorg – een statusopname maken. Ook moet hij zorgen voor toegeleiding van ex-
gedetineerden naar de benodigde voorzieningen.Hij beschrijft hoe deMünchhausenbe-
weging heeft geholpen om deze nazorg tot stand te brengen. Daarbij benoemt hij de
omgang met persoonsgegevens als een nog verder op te lossen knelpunt. Privacywet-
geving bemoeilijkt de samenwerking tussen de instanties. Hier moeten nog stappen
gemaakt worden.

Naar aanleiding van deze verhalen wordt kort gesproken over de aard van de
Münchhausenbeweging. Als kenmerk wordt door een aantal van de aanwezigen
genoemd dat de beweging niet institutioneel is en dat het gaat om een combinatie
van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeente. Dhr. Aboutaleb
prijst het initiatief van de Münchhausenbeweging en hij benoemt dat hij de drijfveer
ziet van het werken vanuit betrokkenheid: persoonlijke en professionele betrokken-
heid op maatschappelijke vragen.

Hij wijst nogmaals op het belang dat er binnen de bestaande systemen ruimte is
voor een zekere discretionaire bevoegdheid. “Wij zijn systeemdenkers, en wij moeten
ook ruimte hebben om buiten de systemen te kunnen handelen.” Hij noemt een
voorbeeld uit de landelijke politiek waarbij het gebruik van discretionaire bevoegd-
heden leidt tot druk uit de Tweede Kamer om het aantal uitzonderingsgevallen terug
te brengen, vanuit een streven naar gelijke behandeling. Tegen dergelijke druk
moeten verantwoordelijke bestuurders zich wapenen. Zelf geeft hij aan altijd een
voorstander te zijn geweest van wetgeving die algemeen van aard is. Wetgeving moet
ruimte laten om lokaal afwegingen te maken. Uitvoerende partijen die druk
uitoefenen om specifieker te zijn in wetgeving, moeten gewezen worden op hun
eigen rol en verantwoordelijkheid om lokaal beleid te maken. De druk vanuit de
nationale politiek om deze ruimte te beperken is groot. Deze moet weerstaan
worden.

Als voorbeeld noemt dhr. Aboutaleb de SS Rotterdam. De realisatie van dit schip
als leerwerkplaats kwam in de daaraan voorafgaande periode uitvoerig in het nieuws
vanwege financiële tegenvallers: “We willen dat de maatschappelijke organisaties
verantwoordelijkheid nemen. Wij willen bijvoorbeeld dat woningcorporaties dat
doen. Daarvoor gebruiken we ze ook. Laten we dan voorkomen dat een casus zoals
de SS Rotterdam ertoe leidt dat de politiek de generieke ruimte van de corporaties
terugdringt.” Als reactie op dit voorbeeld overhandigt Martien Kromwijk een folder
van het Zadkine College over werken op de SS Rotterdam. Daarmee komt in de
afsluiting van de bijeenkomst één van de op dat moment meest spraakmakende
voorbeelden van samenwerking tussen een aantal partners uit de Münchhausenbe-
weging op tafel.

Tabel 11.3 toont een samenvattend overzicht van initiatieven die tijdens deze
bespreking aan de orde zijn geweest.
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1. Creëren van een woonvorm voor vrouwen van de Keileweg

2. Creëren van een spreekkamer van Bouman GGZ in het Albeda College

3. Samenwerking tussen het Zadkine College en Vestia voor stagewerkzaamheden voor studenten

4. Samenwerking tussen het Zadkine College en Dura Vermeer voor het opknappen van woningen

5. Het creëren van een zomerschool voor jongeren van de Stichting Flexus

6. Het oplossen van een probleemsituatie van een groot gezin met een gehandicapt kind

7. Het vinden van nieuwe werkwijzen voor vergoeding van inrichtingskosten voor mensen bij

plaatsing in een GGZ-voorziening

8. De oprichting van een leerwerkbedrijf voor de schoonmaakbranche door Dolman groep en de Roteb

9. Het creëren van een voorziening voor begeleid wonen voor jongeren van de Stichting Flexus, met

mogelijkheid omdoorgaande ondersteuning te biedenbij het passeren vande leeftijdgrensvan 18 jaar

10. De samenwerking tussen Penitentiaire Inrichting de Schie en slopersbedrijf Oranje voor geleiding

van mensen uit detentie naar werk

11. De ondersteuning van Penitentiaire Inrichting de Schie bij de realisatie van de wettelijk verplichte

nazorg na detentie

12. De samenwerking tussen partners van de Münchhausenbeweging bij het tot stand brengen van

leerwerkbedrijven op de SS Rotterdam

Tabel 11.3. Overzicht van resultaten van samenwerkingsinitiatieven die door bestuurders van de Münch-
hausenbeweging op 5 maart 2009 zijn gepresenteerd aan Dhr. Aboutaleb

11.3 Het begrip structurele oplossingen in de Münchhausenbeweging

De intentie van de Münchhausenbeweging is dat er wezenlijk iets verandert in de
stad. Deze intentie is wellicht het meest krachtig verwoord door Piet Boekhoud die
in de documentaire over de Münchhausenbeweging zijn gevoel van urgentie
verbindt aan een commitment voor de laatste tien jaar van zijn loopbaan (zie het
citaat in de aanhef van hoofdstuk zeven).

Vanuit deze intentie spreken de leden van de beweging over de noodzaak dat er
structurele oplossingen ontstaan. Het gaat hen om een structurele aanpak en om een
langetermijnbenadering: “We moeten uit het projectniveau komen en naar stabili-
teit, een structurele aanpak.” “Er is een horizon nodig, een langetermijnbenadering
en rust in het systeem.” “Elke organisatie gedraagt zich als betrouwbare lange-
termijnpartner. Alleen met een langetermijnbenadering is het mogelijk om oplos-
singen te vinden.” “Het gaat om continuïteit en stabiliteit in de samenwerking, voor
de lange termijn.”
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In de aanloop naar het schrijven van het Münchhausenmanifest zegt één van de
initiatiefnemers over de benodigde tijdshorizon en de benodigde aanpak: “Momenteel
ontbreekt het aan twee zaken: een langetermijnbenadering en een organisatiekader.
Een langetermijnbenadering geeft duidelijkheid over de zorgcapaciteit, wooncapaciteit
en werkcapaciteit die nodig en beschikbaar zijn. (…) In een langetermijnbenadering
moet een zekere bijstuurmarge zijn zodat kan worden ingespeeld op actuele ontwik-
kelingen en veranderde behoeften in de loop der jaren. (…) Het is belangrijk om een
goede organisatievorm te vinden. Hierbij moet niet worden gekozen voor een sluitende
aanpak. De wereld is grilliger dan dat. Er is een meer moderne aanpak vereist dan een
onafhankelijke centrale organisatie. Ik geloof niet in het opzetten van een organisatie
die alles schakeltje voor schakeltje weet te regelen. Hiervoor is de problematiek veel te
complex.”

Over de aard van de aanpak die moet leiden tot een langetermijnoplossing,
verschillen de inzichten tussen de partners. Tijdens besprekingen en interviews
die gehouden zijn aan het einde van de initiatieffase en direct voorafgaand aan het
symposium van de Münchhausenbeweging zoekt één van de initiatiefnemers het in
het creëren van leerprocessen: “De vraag is hoe we het creatieve lerende kunnen
bevorderen en het systematiseren. De sociëteit is te weinig om van projectmatig naar
systematisch te komen.” Een ander zoekt het meer in het vinden van wegen voor de
ontwikkeling van samenwerkingsprocessen “Welke processen komen tot stand en
hoe kan je de ketenprocessen ordenen?” Daaraan voegt hij het belang toe van
investeringen in capaciteit. “De wezenlijke vragen moeten op de agenda gehouden
worden. Hoe groot is de doelgroep en wat is er structureel nodig.” Een derde
initiatiefnemer zoekt het meer in politieke beïnvloeding: “Münchhausen moet actief
werken aan politieke agendasetting. Creëer veel media-aandacht bij het symposium
van februari en maak een pamflet met handtekeningen. Zorg dat dit tijdig bij de
lijsttrekkers en bij het college op de stoep ligt.”

De belangrijkste weg die de beweging uiteindelijk vindt, ligt echter niet zozeer in
de lijn van deze uitspraken. Het zichtbare werk van de Münchhausenbeweging komt
tot stand door het organiseren van sociëteitsbijeenkomsten, waar kleinschalige
initiatieven genomen worden. Daarbij wordt steeds opnieuw zichtbaar dat het
mogelijk is om op een individueel niveau het verschil te maken. Dit gebeurt zonder
dat er actieve sturing of feedback plaatsvindt op de keuze van de initiatieven en de
aard van de gekozen oplossingen.

11.4 Structurele oplossingen in de literatuur

Organisatieoverstijgende samenwerking leidt in maatschappelijke sectoren tot een
complex aan resultaten. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de betrokken
organisaties een veelheid aan doelen nastreven. Volgens Selsky en Parker (2005) kan
dit complex aan doelen ontrafeld worden tot drie typen resultaten. Het eerste type
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resultaat bestaat uit directe effecten, doordat er bijdragen zijn geleverd aan het
oplossen van concrete problemen uit de maatschappelijke thematiek. Het tweede
type effect ontstaat in de vorm van systeemveranderingen doordat de samenwerking
effecten heeft op bestaande systemen of op maatschappelijk beleid. Een derde type
effect bestaat uit een versterking van het leervermogen en de reputatie van de
betrokken organisaties. Dergelijke verschillende soorten resultaten kunnen onder-
ling onderscheiden worden. Zij zijn echter onlosmakelijk verweven. Het onvermijde-
lijke gevolg van de complexiteit aan resultaten is dat het meten van resultaten van
maatschappelijke samenwerking ingewikkeld en veelvoudig is.

In hoofdstuk twee is onderscheid gemaakt in kleinschalig werken als een proces
van cultuurverandering, als een proces van beïnvloeding van politiek en stadsbestuur
en als een proces van structuurverandering. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er
verschillende manieren zijn waarop sturing gegeven wordt aan kleinschalige samen-
werking. Deze manieren zijn afhankelijk van de primair nagestreefde doelen. In
onderstaande uitwerking van inzichten uit de literatuur wordt de aangehaalde
driedeling van zoekpaden van de Münchhausenbeweging als basis gekozen.

11.4.1 Resultaten van kleinschalig werken als een proces van cultuurverandering

Schein (2001) definieert cultuur vanuit drie niveaus. Hij beschrijft cultuur als het
geheel van gemeenschappelijke impliciete vooronderstellingen, beleden normen en
waarden en waarneembaar gedrag. Hofstede (1991) legt bij zijn beschrijving van het
begrip cultuur de nadruk bij de laatste twee niveaus: het niveau van de normen en
waarden en het niveau van het handelen. Vanuit een rondgang door de literatuur
kan het begrip cultuur getypeerd worden als een samenhangend patroon van
overtuigingen, verwachtingen, gewoonten, houdingen, jargon, normen, rollen,
waarden en/of tradities, dat leden van een groep of categorie onderscheidt van
anderen (Grisham, 2006, Triandis, 1995, Lazear, 1999, Hofstede, 1991).

Een tweede invalshoek voor het beschrijven van cultuur is de invalshoek van de
ontstaansgeschiedenis. Vanuit dit perspectief kan cultuur getypeerd worden als
aangeleerd gedrag, gedeeld door een groep mensen en succesvol overgedragen op
mensen die binnentreden in de gemeenschap (Grisham, 2006, Hofstede, 1991).

Een proces van cultuurverandering start bij het ontdekken van de samenhang
tussen bestaand gedrag en spelregels, ervaringen en overtuigingen van een groep.
Het zo ontdekte stelsel samenhangende factoren wordt geplaatst tegenover een
nieuw stelsel, waarvan wordt verwacht dat het effectiever is om de bestaande situatie
het hoofd te bieden. Bij cultuurverandering gaat het erom dat mensen verleid
worden om te ervaren dat het handelen vanuit deze nieuwe logica tot successen leidt
(Schein, 2001).

Het proces van cultuurverandering heeft veel verwantschap met het proces van
zingeving. De verschillen zijn gradueel. Bij beide processen gaat het om het
vernieuwen van overtuigingen en gedrag (Schein, 2001, Weick, 1995). Daarbij ligt
de nadruk bij een aanpak vanuit zingeving op het onderzoeken van innerlijke
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drijfveren. Bij cultuurverandering gaat het eerder om het verbreiden van gemeen-
schappelijke waarden.

Weick (1984) benoemt dat kleinschalig werken leidt tot structurele oplossingen,
doordat een serie complete en concrete resultaten van gemiddeld belang leidt tot een
patroon dat de oplossing vormt voor een grootschalige problematiek. Deze schets
sluit vooral aan bij werken aan kleinschalige oplossingen als een proces van
cultuurverandering. In deze aanpak gaat het erom dat er nieuwe handelingspatronen
ontstaan.

Op deze manier ontstaat een ‘script’ voor onderlinge afstemming en samenwerking.
Het ontstaan van een dergelijk script wordt gevoed door het vieren van successen.
Daarmee worden nieuwe gedragspatronen bestendigd (Grey & Garsten, 2001).

11.4.2 Resultaten van kleinschalig werken als een proces van beïnvloeding van
politiek en stadsbestuur

Ook in de literatuur over publieke besturing wordt kleinschalig werken gezien als
een belangrijke aanpak. In de afgelopen decennia is een situatie ontstaan waarin
belangrijke sociale vraagstukken zich bevinden in een organisatieoverstijgend
domein. Zij kunnen niet door één enkele instelling worden opgelost. Daardoor is
de macht om te sturen verdeeld geraakt over een veelheid aan partijen. Dit leidt ertoe
dat de rol van de overheid verschuift. Haar traditionele gerichtheid op de inhoud
verandert in een focus op het proces van samenwerking. Zij doet dit door het creëren
en onderhouden van een samenwerkingsagenda. Deze omvat een complex samenstel
van initiatieven die in samenhang een ontwikkelingsrichting zichtbaar maken.
Coördinatie komt daarbij tot stand door een interactief en ambigu proces van
overlappende horizontale en verticale verbindingen tussen de kleinschalige initia-
tieven. Deze aanpak staat bekend onder het begrip ‘governance’ (Pedersen et al.,
2008, Huxham & Vangen, 2000, Stone, 2005).

Aan de governancetheorie zijn begrippen verbonden zoals bestuurlijk ver-
mogen, netwerken, complexiteit en vertrouwen. Ook dialoog en samenwerking
zijn belangrijke begrippen in de governancetheorie. Het begrip governance wordt
daarbij geplaatst tegenover het begrip ‘governement’. Dit laatste begrip wordt
verbonden met begrippen als bureaucratie en met de gedachte van scheiding van
centrale beleidsvorming en decentrale uitvoering. Aan dit gedachtegoed zijn
begrippen als macht en autoriteit verbonden. In het nieuwe denken over publieke
besturing boeten dergelijke begrippen in aan zeggingskracht (Pedersen et al.,
2008, Hajer & Wagenaar, 2003).

Aan deze vorm van sturing verbinden Pedersen et al. (2008) het begrip
pluricentrische coördinatie. Het is een aanpak die geënt is op kleinschalig werken.
Daarbij wordt het geheel aan ontwikkelingen vanuit verschillende kernen aange-
stuurd. Voor het creëren van een zekere mate van regie in deze aanpak, wijzen zij op
het belang van het managen van kritische raakpunten. Het gaat erom dat beleids-
makers bevorderen dat er op kritieke keuzemomenten oplossingen ontstaan, die
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een zodanig uitstralingseffect hebben dat zij richtingwijzend zijn voor andere
initiatieven. Zo ontstaan er beleidsmatige ijkpunten. In de stedenbouw kan een
dergelijke keuze bijvoorbeeld bestaan in het creëren van voorzieningen voor
specifieke doelgroepen. Dergelijke voorzieningen zijn beeldbepalend voor een buurt
of een wijk. Zij trekken daarmee bepaalde initiatieven aan, terwijl andere initiatieven
erdoor afgestoten worden. Zo ontstaat er rondom deze ijkpunten een stroom van
initiatieven of gebeurtenissen, die relatief weinig sturing behoeft.

Op het niveau van stedelijke besturing betekent het governancedenken dat er
ruimte is voor betrokkenheid van het bedrijfsleven, van maatschappelijke orga-
nisaties en van bewoners van de stad, om samen met de overheid vorm te geven
aan het beleid. Stone (2005) beschrijft deze aanpak in zijn uitwerking van de
regimetheorie. In een regime ontstaat sturing door het creëren van een netwerk
dat bestaat uit een groot aantal platforms. Op deze platforms worden zaken
gedaan door wisselende coalities. Deze coalities bestaan uit partijen die de
gezamenlijke kennis, vaardigheden en bronnen hebben om gemeenschappelijke
ambities te realiseren. Bij het participeren in dergelijke coalities kan de overheid
haar traditionele stuurinstrumenten inzetten om ontwikkelingen in een gewenste
richting te sturen en om zwakkere partijen in staat te stellen op een gelijk-
waardige wijze te participeren.

In zijn beschrijving en duiding van de ontwikkelingen in Rotterdam in het begin
van deze eeuw benoemt Tops (2007) de veranderingen in de werkwijze van het
college van Rotterdam als een regimeverandering. Deze krijgt vorm door de
gerichtheid van het stadsbestuur op uitvoering. Het gaat om kleinschalig optreden
in de vernieuwing van de stad. Aan deze aanpak verbindt Tops de begrippen
actielogica en frontlijnsturing. Deze begrippen accentueren het belang van het
doorzien van de logica van de concrete situaties en het bieden van interventies die
effectief zijn om deze situaties tot een oplossing te brengen. Tops plaatst deze
begrippen tegenover het begrip beleidssturing. Beleidssturing is een vorm van
centrale sturing die werkt via het formuleren van politieke en beleidsmatige doel-
stellingen en het implementeren van deze doelstellingen met daarvoor passende
beleidsinstrumenten.

Tops schetst hoe frontlijnsturing en beleidssturing in principe gebaseerd zijn op
botsende logica’s. Frontlijnsturing gaat uit van maatwerk en lokale betrokkenheid.
Beleidssturing gaat uit van gelijke behandeling, homogeniteit in het beleid en een
krachtig optredende overheid.

In zijn betoog pleit Tops voor een integratie van beide vormen van sturing. Het
gaat om richtinggevend en voorwaardenscheppend werken door beleidssturing. En
het gaat om kleinschalig en praktijkgeoriënteerd handelen door frontlijnsturing.

In zijn toepassing van de regimetheorie op de besturing van Rotterdam, bena-
drukt Tops (2007) dat het gemeentebestuur een veelheid aan partijen nodig heeft
voor de stadsontwikkeling. Partijen die tot de typische kern van de Münchhausen-
beweging behoren, zoals scholen, welzijnsinstellingen en woningcorporaties be-
noemt hij als de buitenring van actoren die door de overheid bewogen moeten
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worden om bij te dragen aan de vorming en uitvoering van een gemeenschappelijke
agenda. Zij moeten betrokken worden, omdat hun medewerking aan gemeentelijk
beleid niet vanzelfsprekend is. Dit vraagt om een passende bestuursstijl, waarbij het,
aldus Tops (2007, p. 7), een zaak is van het vormen van “een coalitie van politieke en
maatschappelijke actoren die bij elkaar gehouden en geleid wordt door een ge-
meenschappelijke idee over wat noodzakelijk en mogelijk is in een stedelijke
samenleving”.

11.4.3 Resultaten van kleinschalig werken als een proces van structuurverandering

Onder de noemer van structuurverandering is vooral gekeken naar processen van
het inrichten van formele systemen. Het gaat om de inrichting van organisatie-
structuren en de inrichting van werkprocessen.

Het kleinschalig werken aan dergelijke structuurveranderingen is in de organisa-
tiekunde vooral bekend onder de noemer van de lerende organisatie. De kern van de
gedachte van de lerende organisatie is dat medewerkers in organisaties ertoe worden
uitgedaagd om door stapsgewijze veranderingen te komen tot verbetering van
bestaande structuren en werkwijzen. In dit proces van continu verbeteren staat de
zogenaamde Deming-cyclus centraal. Deze cyclus beschrijft hoe er na een fase van
planvorming en uitvoering van veranderingen, aandacht moet zijn voor evaluatie en
bijstelling. Deze cyclus kan tot stand komen, als wordt toegestaan dat er ge-
ëxperimenteerd wordt met werkwijzen die afwijken van de standaard. Tijdens de
evaluatie van dergelijke experimenten wordt gekeken welke voordelen er behaald
zijn. Daarna worden de nieuwe inzichten ingebed in de formele systemen van de
organisatie (Addleson, 1996).

Systeemdenken heeft in deze verbeteraanpak een centrale rol. Het gaat erom dat
de logica van bestaande structuren en handelingspatronen wordt doorzien. Daarbij
wordt steeds gezocht of er effectievere en efficiëntere werkwijzen mogelijk zijn.
Dergelijke verbeteringen kunnen tot stand gebracht worden door diverse aanpassin-
gen in het systeem, zoals het anders inrichten van werkverbanden, het opleiden van
mensen, het vernieuwen van werkinstructies of de inzet van andere middelen en
materialen (Senge, 1995, Imai, 1986).

Naast deze vorm van organisatieleren onderscheidt Addleson (1996) een tweede vorm
van organisatieleren. Deze vorm is gestoeld op zingeving. In deze benadering gaat het
om diepgaande verandering van werksystemen. Dat gebeurt door het doorgronden van
de complexe vraagstukken van de werksituatie en het creëren van nieuwe werkelijk-
heidsconstructies. Het proces dat hiervoor nodig is, gebeurt door zorgvuldig waar-
nemen, dialoog en verstilling. In een dergelijk proces werken deelnemers aan
toekomstgericht leiderschap. Daarbij kunnen diepe vormen van wilverbondenheid
ontstaan (Senge et al., 2006). In hun toepassing van dit gedachtegoed op organisatie-
overstijgende samenwerking benoemen Senge et al. (2006) drie essentiële vermogens.
Deze zijn het conceptuele vermogen om complexe vraagstukken zodanig te kaderen
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dat deze hanteerbaar worden, de relationele vermogens van dialoog en gemeenschap-
pelijke verdieping en de actiegedreven vermogens van het vormen van gezamenlijke
initiatieven om tot verandering te komen (Senge et al., 2006).

Deze tweede vorm van organisatieleren kan niet ontbreken in een schets van de
lerende organisatie. Hij past echter niet direct onder de noemer van structuurver-
andering. Hij beschrijft een vorm van bewustzijnsverdieping, die in een zingeving-
proces vooraf kan gaan aan het activisme van kleinschalig veranderen.

11.4.4 Samenvattend overzicht van verschillende oriëntaties en
sturingsmechanismen van kleinschalig werken

Kleinschalig werken kan op drie manieren bijdragen aan het creëren van
structurele oplossingen. Kleinschaligheid kan worden ingezet in een proces van
cultuurverandering. Daarbij worden nieuwe waarden uitgedragen, om te zorgen
dat bestaande handelingsroutines worden doorbroken. Bij een proces van cul-
tuurverandering gaat het erom dat er een stroom van successen op gang komt.
Als deze worden gevierd, zullen steeds meer mensen verleid worden mee te gaan
doen met de nieuwe aanpak.

Kleinschaligheid kan ook worden ingezet in een politiek bestuurlijk proces.
Daarbij gaat het om de vorming van een beleidsagenda. Voor de realisatie van
deze agenda is een groot aantal coalities nodig, die in een ambigue afstemmings-
proces gezamenlijk richting geven aan de ontwikkelingen. Door kritische raakpunten
te managen, kunnen beleidsmatige ijkpunten gecreëerd worden, die bepalend zijn
voor opvolgende keuzen.

Ten slotte kan kleinschalig werken ook worden ingezet in een proces van continu
verbeteren. Daarbij wordt een cyclus op gang gebracht van experimenteren met
nieuwe werkwijzen en zorgvuldige evaluatie van de resultaten. Het doel van deze
cyclus is om te komen tot bijgestelde werkwijzen. Zo wordt gewerkt aan het
vernieuwen van de formele systemen van de samenwerking.

Tabel 11.4 geeft een samenvattend overzicht van de drie manieren waarop
kleinschalig werken kan bijdragen aan het creëren van structurele oplossingen.
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Aanpak Oriëntatie Sturingsmechanisme

Cultuurverandering Beïnvloeden van hande-

lingsroutines

Uitdragen van een stelsel van waar-

den en verleiden van mensen om mee

te gaan doen, onder meer door het

vieren van successen

Beïnvloeding van politiek

en stadsbestuur

Beïnvloeden van beleids-

ontwikkeling

Onderhouden van een samenwer-

kingsagenda door het onderhouden

van platforms waarop een veelheid

aan coalities elkaar kan treffen en door

het managen van kritische raakpunten

Structuurverandering Verbeteren van formele

systemen

Creëren van een continue cyclus van

verbetering van werkwijzen, door het

experimenteren met aangepaste

werkwijzen en het nauwgezet evalu-

eren en bijstellen van werkwijzen

Tabel 11.4 Manieren waarop kleinschaligheid kan bijdragen aan het creëren van structurele oplossingen

11.5 De Münchhausenbeweging: structurele oplossingen door
cultuurbeïnvloeding

In dit onderzoek worden verschillende soorten effecten van het werk van de
Münchhausenbeweging zichtbaar. Leden van de Münchhausenbeweging schetsen
een beeld waaruit blijkt dat de beweging initiatieven tot stand brengt die bijdragen
aan een betere situatie van leden van de doelgroep. Verder fungeert de beweging als
een plaats waar veranderd bewustzijn ontstaat en waar netwerken worden onder-
houden. Daarnaast wordt vooral ook aan het werk van de Münchhausenbeweging
toegeschreven, dat het een cultuurverandering in de samenwerking tot stand brengt.

Wanneer aan bestuurders uit de Münchhausenbeweging gevraagd wordt naar de
concrete resultaten van de beweging, komt een reeks van initiatieven aan de orde die
qua scope sterk variëren. Het gaat om kleinschalige initiatieven, gericht op
individuele leden van de doelgroep of op specifieke groepen van leden van de
doelgroep. Het gaat ook om de ontwikkeling van grootschaliger samenwerkings-
initiatieven, die de gestalte hebben van de vorming van een nieuwe onderneming. In
gesprek met de burgemeester van de stad ontstaat reflectie op de aard van de
beweging. Daarbij komen twee aspecten naar boven. Als eerste wordt het aspect van
betrokkenheid belicht. Daarnaast raakt het gesprek aan het doorbreken van regels
en de noodzaak van het creëren van discretionaire ruimte. Het zijn elementen
die besloten liggen in de oproep die het Münchhausenmanifest doet aan het
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maatschappelijk middenveld om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezamen-
lijke opgave en aan de politiek om de regelruimte te creëren.

Vanuit het literatuuronderzoek wordt uitgediept hoe kleinschalig werken vorm kan
krijgen langs de drie zoekpaden van de Münchhausenbeweging: een proces van
cultuurverandering, een proces van beïnvloeding van politiek en stadsbestuur en een
proces van structuurverandering. Vanuit deze analyse wordt bevestigd dat de aanpak
van de Münchhausenbeweging het beste te typeren is als een cultuuraanpak. Mensen
worden gestimuleerd om tot nieuw gedrag te komen. Successen worden zichtbaar
gemaakt. Daarbij gaat het erom dat de doelen, normen en waarden van de code of
conduct worden geïnternaliseerd en ook buiten de sociëteit levend gehouden
worden.

In de casus is zichtbaar dat er op verschillende momenten getracht is de brug te
slaan naar het stadsbestuur. Het is daarbij echter niet gelukt om te komen tot het
vormen van een gezamenlijke beleidsagenda of om te komen tot gezamenlijke
prioriteiten voor te ontwikkelen initiatieven.

Bij een enkel initiatief uit de sociëteit vindt een structurele aanpassing plaats van
standaard werkwijzen. Er wordt echter niet actief bevorderd dat verbeterinitiatieven
worden geëvalueerd of dat lessen uit initiatieven uit de sociëteit systematisch worden
vertaald in aanpassingen van werkwijzen.

Vanuit deze analyse wordt de inzet op cultuurverandering zichtbaar als een
belangrijk succes van de beweging. Het zou echter tekort doen aan de beweging
als deze getypeerd wordt als een beweging die puur gericht is op cultuurverandering.
In een gesprek dat ik heb met één van de initiatiefnemers van de Münchhausen-
beweging, zijn wij het er snel over eens dat de Münchhausenbeweging een beweging
is van mensen met een gemeenschappelijke passie om van betekenis te zijn voor de
doelgroep. In dat gesprek vragen wij ons af of de aanpak van de sociëteit ook hoort
tot de kern van de Münchhausenbeweging. Deze aanpak, die hier getypeerd wordt
als een aanpak van cultuurverandering, typeerden wij in dat gesprek als een proces
van vertrouwensopbouw en het uitdragen van het principe van ‘geen nee zeggen’.
Wij stellen vast dat deze cultuuraanpak niet eenduidig de kern van het wezen van de
beweging vormt. De pogingen om verbinding te leggen met het stadsbestuur zijn
evenzeer verbonden met de kern van de intenties van de beweging. Dit geldt ook
voor de pogingen van de procesgroep om te kijken of een structuuraanpak vrucht-
baar gemaakt kan worden voor de doelgroep. Ter bekrachtiging van dit standpunt
zegt mijn gesprekspartner: “Als het nu doelmatig lijkt te zijn om veel meer
projectmatig of programmatisch te werken, dan doen we dat. We kennen in die
zin geen beperkingen.”

Daarmee wordt de Münchhausenbeweging zichtbaar als een beweging die
momenteel haar bijdrage vooral levert door het creëren van een cultuur van
samenwerking ten gunste van de doelgroep. Dit doet zij door het creëren van een
heldere set waarden en door het bevorderen dat de cirkel van kansen creëren, zaken
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doen en successen vieren, steeds opnieuw wordt doorlopen. De intenties van de
beweging beperken zich echter niet tot deze aanpak. Andere wegen zijn verkend en
bewandeld. Als de kansen zich voordoen, is de beweging opnieuw bereid aanvul-
lende manieren te zoeken om van betekenis te zijn voor de doelgroep. Daarbij gaat
het steeds om het creëren van structurele oplossingen. De beweging heeft een grote
openheid ten aanzien van de keuze van de weg waarlangs deze oplossingen worden
bereikt.
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