
Samenvatting

De sociale sector is in de afgelopen decennia enorm in beweging. Daarbij is het
aanbod van sociale voorzieningen versnipperd geraakt. Tegelijkertijd zien we dat
veel van de zwakste mensen in de samenleving onvoldoende in staat zijn om regie te
voeren over hun eigen hulpvraag. Zij dreigen tussen wal en schip te vallen. In het
versnipperde veld ontstaat dan ook een snelle groei van het aantal organisatieover-
stijgende samenwerkingsverbanden. Deze verbanden zijn nodig om te zorgen voor
de samenhang in het aanbod. Alleen door organisatieoverstijgende samenwerking
kan een integraal antwoord gegeven worden op de vragen van kansarme mensen.

Organisatieoverstijgende samenwerking is niet eenvoudig. De coördinatie is
lastig, het speelveld is onoverzichtelijk en de spelers hebben een diversiteit aan
belangen. Doordat de overheid veel taken van de sociale sector heeft afgestoten naar
de markt, heeft zij nog maar een beperkt vermogen om regie te voeren over de
samenwerking. De vraag is dan ook hoe de publieke organisaties zelf hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid oppakken. Hoe maken zij hun missie waar? Hoe
zorgen zij dat zij samen in staat zijn de belangen van de zwakkeren in deze
samenleving te blijven dienen?

Dit onderzoek heeft als doel nieuwe kennis te ontwikkelen voor het verbeteren van
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties teneinde een meer integraal
aanbod van hulp aan kansarme mensen te bieden. Het onderzoek beoogt kennis toe
te voegen aan de theorie over ketensamenwerking. Voor de uitvoering van dit
onderzoek is gekozen voor het intensief en longitudinaal bestuderen van één casus,
die van de Münchhausenbeweging. Deze Rotterdamse beweging vormt een uniek
voorbeeld van een initiatief dat ontstaat vanuit het maatschappelijke middenveld en
dat erop gericht is om vanuit eigen elan bij te dragen aan het lot van kansarme
mensen in de stad. Bij de bestudering van de casus blijkt dat de initiatiefnemers de
problematiek aanpakken door het vormen van een beweging. Zo voert de bestude-
ring van de casus naar literatuur uit de social movement theorie. Dit onderzoek
levert ook aan deze theorie een bijdrage.
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De oprichters van de Münchhausenbeweging treffen elkaar tijdens een zomer-
debat. Het debat gaat over het souterrain van de woningmarkt. Het vindt plaats
op dinsdag 7 september 2004 in de Pauluskerk in Rotterdam. Na afloop van het
debat treffen zij elkaar. Zij steken de hand in eigen boezem en stellen vast dat de
problematiek van deze doelgroep mede wordt veroorzaakt doordat er een slechte
aansluiting is tussen hun organisaties. Om hier iets aan te doen, gaan zij op zoek
naar geestverwanten. Zo vormt het zomerdebat de aanloop naar de oprichting
van de Münchhausenbeweging.

In 2005 krijgt het initiatief van de Münchhausenbeweging gestalte. Zes initiatief-
nemers treffen elkaar maandelijks en geven vorm aan een zoektocht. Daarin
proberen zij op verschillende manieren initiatieven tot stand te brengen die
bijdragen aan de oplossing van de problematiek. De initiatiefnemers bekrachtigen
hun intenties in het Münchhausenmanifest.

Vanaf oktober 2005 sluit ik als onderzoeker aan bij het initiatief. Ik wil dit initiatief
ondersteunen en beschrijven vanuit participatief onderzoek. Het onderzoek vormt
een zoektocht naar lessen die uit de casus getrokken kunnen worden. Daarvoor
gebruik ik de methodologie van grounded theory. Dit is een set onderzoeksme-
thodieken die vanuit de sociologie ontwikkeld is in de jaren zestig van de vorige
eeuw. In de loop der tijd zijn er binnen deze onderzoeksaanpak verschillende
stromingen ontstaan. Dit onderzoek volgt de aanpak van Strauss, één van de
grondleggers van de methodologie. Daarmee ontstaat een onderzoeksopzet waarbij
er in de tweede fase van het onderzoek intensief gebruikgemaakt wordt van
literatuur. Daarmee wordt het mogelijk de zeggingskracht van het onderzoek voor
de casus te vergroten en de zeggingskracht te verbreden naar het domein van
organisatieoverstijgende samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Ook
wordt het daardoor mogelijk expliciet te maken welke nieuwe kennis deze studie
oplevert.
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De onderzoeksvragen van deze studie zijn weergegeven in tabel 1.

Doelstelling Het ontwikkelen van nieuwe kennis voor het verbeteren van sa-

menwerking tussen maatschappelijke organisaties teneinde een

meer integraal aanbod van hulp aan kansarme mensen te kunnen

bieden.

Empirische onderzoeksvraag Hoe komen de leden van de Münchhausenbeweging tot organisa-

tieoverstijgende samenwerking?

Deelvragen 1. Welke begrippen beschrijven de aanpak van de samenwerking

van de leden van de Münchhausenbeweging en wat is de

onderlinge samenhang tussen deze begrippen?

2. Hoe is de aanpak van de Münchhausenbeweging te typeren?

Wat voor een proces zetten de leden van de Münchhausenbe-

weging in gang en wat is de onderlinge samenhang tussen

verschillende aspecten van dit proces?

Tabel 1 Vraagstelling van het onderzoek

De eerste deelvraag gaat in op de aanpak van de leden van de Münchhausenbewe-
ging. Daarbij ontstaat vanuit verschillende niveaus inzicht in de gebeurtenissen in
de casus. Allereerst is er het concrete handelingsniveau. Het belangrijkste zicht-
bare element van de uiteindelijke aanpak die de leden van de Münchhausenbewe-
ging kiezen, is een sociëteit. Hier treffen leden van de beweging elkaar. Zij
vertellen er verhalen over succesvolle initiatieven. Verder hebben zij hier de kans
een oproep te doen voor hulp bij het werken aan concrete problemen van de
doelgroep. De aanpak laat zich karakteriseren door een cirkel van succes. Deze
bestaat eruit dat mensen kansen zien om in actie te komen. Deze kansen zetten zij
om in gezamenlijke initiatieven. Daarna worden zij gestimuleerd om de successen
te delen. Zo ontstaat er een kleinschalige aanpak die een dynamiek heeft waarbij
succes succes oproept.

Een tweede niveau van inzicht betreft de waarden van de Münchhausenbeweging.
Uit het onderzoek blijkt dat er zich gaandeweg vijf waarden ontwikkelen die van
belang zijn voor het succes van de samenwerking. 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. Hiervan wordt vooral
de waarde van het ‘geen nee’ zeggen keer op keer geaccentueerd. Het geheel aan
waarden van de Münchhausenbeweging krijgt gestalte in een code of conduct.
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De begrippen die de aanpak van de Münchhausenbeweging typeren, worden
weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1 De waarden van de Münchhausenbeweging, gegroepeerd rondom de cirkel van succes

Het derde niveau van inzicht in de aanpak van de beweging betreft de identiteit van
de beweging en het stelsel van overtuigingen van haar leden. De Münchhausenbewe-
ging wordt daarbij getypeerd als een beweging voor ketensamenwerking. Het
gebruik van het begrip beweging als typering voor een vorm van organisatieover-
stijgende samenwerking, is relatief nieuw. In de managementliteratuur over organi-
satieoverstijgende samenwerking komt dit begrip niet voor. Deze typering wordt in
deze studie uitgewerkt en bekrachtigd.

De betekenis van het begrip beweging wordt verdiept met behulp van de social
movement theorie. Daarin wordt zichtbaar dat een beweging gekenmerkt kan
worden als gemeenschap met een gezamenlijk doel en met gezamenlijke waarden.
Een beweging kenmerkt zich verder door haar gebruik van activisme. Deze beide
kenmerken van sociale bewegingen zijn van toepassing op de Münchhausenbewe-
ging. Een derde kenmerkende eigenschap van een sociale beweging is haar
oppositionele karakter. Bewegingen zetten zich af tegen bestaande politieke of
culturele machten. In de Münchhausenbeweging is ook sprake van een zekere
vorm van oppositie. De leden van de beweging verzetten zich tegen de situatie dat er
zwakke samenwerking is tussen maatschappelijke organisaties. Typerend voor de
Münchhausenbeweging is dat haar leden zichzelf zien als de belangrijkste partij die
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verantwoordelijk is voor het oplossen van deze problematiek. Deze intentie komt tot
uitdrukking in de naam van de beweging. Deze naam refereert naar de Baron van
Münchhausen, die ‘zijn plicht als soldaat doet’ en die ‘zichzelf aan de eigen haren uit
het moeras trekt’. In recente publicaties uit de social movement theorie worden ook
voorbeelden beschreven van bewegingen die zichzelf medeverantwoordelijk maken
voor het oplossen van de problematiek die zij zelf agenderen. Zij worden ge-
karakteriseerd als consensusbewegingen. In lijn met deze bevindingen wordt ook de
Münchhausenbeweging getypeerd als een consensusbeweging.

De Münchhausenbeweging wordt verder getypeerd als een streven naar keten-
samenwerking. Daarbij wordt het begrip ‘keten’ gekozen uit een reeks verschillende
begrippen voor vormen van organisatieoverstijgende samenwerking. Deze keuze
wordt gemaakt omdat de leden van de Münchhausenbeweging sterk gericht zijn op
samenwerking in de uitvoering. Dat is een prominent kenmerk van samenwerking in
ketens.

Het begrip ketens wordt in de literatuur ook verbonden met het streven naar een
vaste ordening van werkprocessen. Dit geldt niet voor de samenwerking in de
Münchhausenbeweging. Deze keten wordt eerder getypeerd door het zoeken naar
maatwerkoplossingen. Daarom kan het streven van deze keten gekarakteriseerd
worden als persoonsgerichte ketenzorg. Daarbij worden steeds opnieuw maatwerk-
oplossingen gezocht voor individuele hulpvragers of voor specifieke doelgroepen.

Voor het vormgeven aan het streven naar ketensamenwerking kiezen de leden
van de Münchhausenbeweging voor een informele structuur. Deze structuur is matig
intensief, weinig gecentraliseerd, eenvoudig en heterogeen. In het onderzoek blijkt
dat het van belang is dat de leden van de Münchhausenbeweging spelen met de
balans tussen openheid en geslotenheid.

De leden van de Münchhausenbeweging typeren hun situatie als een complexe
probleemsituatie. Deze trachten zij op te lossen door een aanpak van kleinschalig
werken. Zo streven zij ernaar om te komen tot structurele oplossingen. Voor hun
aanpak zijn het creëren van een gevoel van urgentie, het creëren van betrokkenheid
en het creëren van vertrouwen belangrijk. Op deze wijze wordt de kern van de
overtuiging van de leden van de Münchhausenbeweging getypeerd met een zestal
begrippen: ‘complexe probleemsituatie’, ‘urgentie’, ‘betrokkenheid’, ‘vertrouwen’,
‘kleinschaligheid’ en ‘structurele oplossingen’.
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De samenhang tussen deze begrippen wordt weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2 De essentie van het gedachtegoed van de leden van de Münchhausenbeweging

De situatie is om meerdere redenen complex. Problemen van de doelgroep zijn
inhoudelijk complex en veelvormig. Verder is het oplossen van deze problemen
moeilijk, omdat er steeds weer andere combinaties van partners bij nodig zijn. Dat
maakt dat het organiseren van oplossingen lastig is. De samenwerking tussen deze
partners wordt daarnaast nog gecompliceerd doordat zij een ambigue houding
hebben. Er speelt een veelheid aan belangen waarvan het helpen van de leden van de
doelgroep een belangrijke is, maar zeker niet de enige. De Münchhausenbeweging
biedt vooral handreikingen voor het verminderen van de ambiguïteit.

Om een impuls te geven aan de samenwerking, creëren de leden van de Münch-
hausenbeweging een gevoel van urgentie. Dit doen zij door schrijnende voorbeelden
te bespreken. Kenmerkend voor de verhalen die zij vertellen is dat zij tevens een
element van succes bevatten. Uiteindelijk creëren de leden van de beweging met hun
voorbeelden een kettingverhaal. Dit verhaal begint bij het verhaal van Loes. Loes is
een vrouw die tussen wal en schip dreigt te raken. Een van de initiatiefnemers vertelt
over de manier waarop hij met partners in staat geweest is het leven van Loes weer
op de rit te krijgen. Leden van de sociëteit worden opgeroepen dit verhaal voort te
zetten en steeds te vernieuwen door met vergelijkbare voorbeelden te komen. Het
geheel van al die verhalen draagt bij aan een sfeer waarin beleefd kan worden dat het
mogelijk is het verschil te maken.
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Zo ontstaat een kleinschalige aanpak. Deze aanpak biedt een antwoord op de
complexiteit. Hiermee wordt het mogelijk individuele probleemsituaties op te lossen
en paden te banen voor het creëren van structurele oplossingen. De kleinschaligheid
biedt ook de kans om vorm te geven aan het activisme dat de daadkracht van de
beweging toont. Uit het onderzoek blijkt dat het onderscheid tussen bestuurlijke en
uitvoerende taken bij een dergelijke aanpak diffuus wordt. Juist door de samen-
werking tussen mensen uit verschillende organisatorische niveaus ontstaan nieuwe
ideeën, worden doorbraken mogelijk en ontstaat een context die vernieuwing
bekrachtigt.

Betrokkenheid is een eerste voorwaarde voor het succes van de samenwerking.
In de casus wordt zichtbaar dat er zowel sprake is van persoonlijke als van
professionele betrokkenheid. Deze betrokkenheid wordt zichtbaar als betrokken-
heid bij de inhoud van het werk en als betrokkenheid bij elkaar. Het gaat erom dat
er een gemeenschap ontstaat die zich bovenal richt op het belang van de doelgroep.
In het onderzoek wordt zichtbaar dat er ook andere perspectieven zijn van waaruit
bestuurlijke keuzen gemaakt worden. Het betreft onder meer het economische
perspectief en het contextuele perspectief waarin het gaat over de maatschappelijke
en juridische basis voor de samenwerking. De Münchhausenbeweging erkent dat
deze verschillende belangen een rol spelen. Leden van de beweging noemen ieder
van de belangen legitiem. Zij benadrukken echter dat de betrokkenheid op de
inhoud van het werk nooit ondergesneeuwd mag raken door belangen uit de andere
perspectieven.

Voor de samenwerking is vertrouwen nodig. Daarbij gaat het allereerst om onderling
vertrouwen. Dit vertrouwen begint bij het herkennen van gezamenlijke intenties.
Daarna gaat het om betrouwbaarheid in de uitvoering van het werk. Dan blijkt of
partners werkelijk van elkaar op aan kunnen. In het eerste jaar van de samenwerking
komt dit thema prominent op tafel. Dit gebeurt in een concrete situatie waar de
solidariteit tussen de partners onder druk komt te staan. De partners lossen dit
probleem op. In een evaluatie trekken zij de conclusie dat solidariteit een belangrijke
grondslag voor de samenwerking vormt. Dit moet helder zijn, voordat andere
stappen gezet kunnen worden. Daarom schrijven de leden van de beweging een code
of conduct, waarin onderling respect een belangrijk element vormt.

Een tweede element van vertrouwen wordt gevormd door vertrouwen in de
aanpak. De leden van de beweging ervaren dat bestaande systemen niet kunnen
voorkomen dat kansarme mensen in de problemen raken. Daarom creëren zij een
nieuw systeem van gezamenlijke doelen en waarden. Dit systeem wordt in deze
studie aangeduid als een betekenisgevend systeem. Het vormt de grondslag voor hun
samenwerking. Voor het slagen van de aanpak is het belangrijk dat mensen
vertrouwen krijgen in de kwaliteit van het betekenisgevende systeem en in de
rugdekking die ze eraan mogen ontlenen.
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De intentie van de leden van de Münchhausenbeweging is om te komen tot
structurele oplossingen. Daarvoor gebruiken zij de hierboven geschetste aanpak.
Uit het onderzoek blijkt dat er in de loop der jaren een reeks kleinschalige
initiatieven genomen wordt, die bijdragen aan het oplossen van concrete probleem-
situaties. Daarnaast draagt de aanpak bij aan het creëren van een nieuw bewustzijn,
het creëren van nieuwe sociale verbanden en het creëren van een nieuwe cultuur
van samenwerking. Zo draagt de aanpak op een veelvormige wijze bij aan het
oplossen van de geschetste probleemsituatie.

De tweede deelvraag gaat in op de typering van de aanpak van de leden van de
beweging. Hun aanpak benoemen zij als een zoekproces.

Dit zoekproces wordt allereerst gekenmerkt door de begrippen ‘bewustwording’,
‘ontmoeten’ en ‘doen’. Tijdens ontmoetingen ontstaat bewustzijn van mensen over
de probleemsituatie. Vanuit dit bewustzijn sporen de leden elkaar aan om in actie te
komen. Dit samenspel van ‘bewustwording’, ‘ontmoeten’ en ‘doen’ wordt getypeerd
als een zingevingproces. De leden van de Münchhausenbeweging creëren een
zinvolle omgeving, door het gezamenlijk benoemen van een probleemsituatie en
door gezamenlijk in actie te komen om deze op te lossen.

De aanpak van de Münchhausenbeweging wordt verder getypeerd als een proces van
cultuurverandering. De leden van de beweging sporen elkaar keer op keer aan om tot
nieuw gedrag te komen. Dit doen zij door successen te delen. Zo trachten zij nieuwe
gedragsnormen tot stand te brengen die bijdragen aan de gezamenlijke zorg voor de
doelgroep van kansarme mensen.

Naast deze cultuuraanpak, bewandelt de beweging ook andere wegen. Zo wordt in
samenwerking met politiek en stadsbestuur getracht de regelgeving en de financie-
ring van de instellingen te beïnvloeden. Tijdens hun gezamenlijk overleg met de
wethouders ‘sociaal’ van de gemeente Rotterdam, lukt het vooralsnog niet om tot een
gemeenschappelijk aangrijpingspunt en een gemeenschappelijke aanpak voor een
sociale agenda te komen.

Ook wordt getracht de structuren van samenwerking te versterken door de
processen van de keten in kaart te brengen. Daarvoor wordt een procesgroep in
het leven geroepen. Deze aanpak strandt in het eerste jaar. Tijdens de bespreking
over de processen van de keten wordt een vertrouwensvraag zichtbaar waarbij zowel
het vertrouwen in de aanpak als het vertrouwen in de onderlinge solidariteit ter
sprake komt. Dit leidt uiteindelijk tot een verschuiving van de aanpak. Het accent
wordt gelegd op een aanpak die hier getypeerd wordt als de cultuuraanpak.

Vanuit deze bevindingen moet vastgesteld worden dat de politieke aanpak en de
structuuraanpak vooralsnog niet succesvol zijn gebleken. Dit betekent echter niet dat
zij niet tot het repertoire van een beweging zouden kunnen of moeten behoren.
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Al met al wordt de Münchhausenbeweging zichtbaar als een beweging voor keten-
samenwerking. Het zoekproces dat de leden van de beweging doorlopen wordt
getypeerd als een zingevingproces. Daarbij zijn zij vooral succesvol in het creëren
van een aanpak die leidt tot cultuurverandering. Initiatieven die zij nemen om
politiek en stadsbestuur te beïnvloeden en om structuurveranderingen door te
voeren, zijn vooralsnog niet succesvol gebleken. De typering van de aanpak als
een veelvormig zoekproces is weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3 Typering van de aanpak van de Münchhausenbeweging als een veelvormig zoekproces

Uit een vergelijking met bestaande theorie blijkt dat deze studie aan de theorie over
ketensamenwerking vooral het inzicht toevoegt dat de mate waarin het mogelijk is
om ketens te sluiten, bepaald wordt door de complexiteit van de situatie. In
complexe situaties moet het als een gegeven worden geaccepteerd dat er geen
sluitend systeem voor samenwerking kan ontstaan. Samenwerkende partners kun-
nen daarmee omgaan door gerichte oplossingen te creëren voor specifieke doel-
groepen. Dan nog zullen er altijd mensen tussen wal en schip raken. Zij moeten
individueel en zo nodig regeldoorberekend geholpen worden.

Aan de theorie over bewegingen voegt deze studie vooral het inzicht toe dat voor
consensusbewegingen geldt dat vertrouwen een factor is die van doorslaggevend
belang is. De partners in een consensusbeweging lopen grote afbreukrisico’s.
Daarom moet onderling vertrouwen zorgvuldig opgebouwd worden. Dit gebeurt
door gezamenlijke intenties zichtbaar te maken in samenwerkingsprojecten met een
grote symbolische waarde. Verder ontstaat vertrouwen als goodwill en competentie
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blijken doordat de partners van concrete samenwerkingsinitiatieven een succes
weten te maken. Daarmee ontstaat een cirkel van succes, die de beweging gaande
houdt.

De toekomst van de Münchhausenbeweging is onbekend. De beweging heeft een
belangrijke functie, doordat zij bijdraagt aan de bewustwording bij haar leden en aan
de verruiming van het netwerk van haar leden. Hiermee is voor de toekomstige
samenwerking van maatschappelijke organisaties in Rotterdam een belangrijke
impuls gegeven.

Verdere betekenissen van de beweging voor de toekomst van de samenwerking
kunnen liggen in het verder uitdragen en versterken van een cultuuraanpak.
Daarvoor is een voorgenomen doorvertaling naar meer lokaal georganiseerde
sociëteiten een veelbelovende optie.

Ook zijn er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 wellicht hernieuwde
kansen om met politiek en stadsbestuur te komen tot samenwerking aan een sociale
agenda voor Rotterdam.

Sinds de mislukking van de structuuraanpak in het eerste jaar, is het er niet meer
van gekomen om het proces van structuurverandering opnieuw op te pakken. In de
startfase strandde deze aanpak op vertrouwensvragen. Wellicht dat er, nu er ge-
durende enkele jaren geïnvesteerd is in de opbouw van vertrouwen, nieuwe kansen
zijn voor een structuuraanpak. Daarbij sluit de keuze voor een kleinschalige aanpak
het beste aan bij de ervaringen en werkwijzen van de Münchhausenbeweging.

Meer generiek is de implicatie van dit onderzoek dat het in het maatschappelijk
speelveld mogelijk is een beweging voor ketensamenwerking in gang te zetten. Zo’n
beweging kan zorgen dat er minder mensen tussen wal en schip vallen. Dit doet zij
door het versterken van organisatieoverstijgende samenwerking en door zo bij te
dragen aan de levering van integrale zorg.

De essentie van zo’n beweging ligt in zingeving. Het gaat om het creëren van
zinvol handelen. Daarbij kan het komen tot cultuurverandering, politieke beïnvloe-
ding of tot verandering van bestaande structuren en processen. Vanuit het onder-
zoek wordt zichtbaar dat de grootste kansen van zo’n beweging liggen in het creëren
van een cultuurverandering en in het uitoefenen van politieke invloed.

Een beweging voor ketensamenwerking ontwikkelt haar kracht door het koes-
teren van collectieve ambitie, door activisme en door oppositie. Het gaat erom dat de
huidige werkwijzen bespreekbaar worden gemaakt en dat er baanbrekende impulsen
ontstaan in het eigen domein.

Om dit tot stand te brengen, heeft een beweging voor ketensamenwerking een
informele en een relatief open structuur. Het gaat om het opbouwen van vriend-
schap en loyaliteit. Daarbij kunnen partners inzichten delen en kunnen zij elkaar
aanspreken op persoonlijke en professionele betrokkenheid. Een dergelijke beweging
vraagt tegelijkertijd om openheid naar nieuwe toetreders. De samenwerking mag er
nooit toe leiden dat andere spelers worden uitgesloten.
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Een beweging voor ketensamenwerking werkt kleinschalig. Zij werkt door het
creëren van een reeks successen. Deze successen worden gevierd en zij worden als
een kettingverhaal doorverteld. Zo trekt succes succes aan.

Op deze manier vormt een beweging voor ketensamenwerking een veelbelovend
antwoord op de samenwerkingsvraagstukken van deze tijd. Zij biedt kansen om
meer te kunnen betekenen voor kansarme mensen. Deze studie vormt een oproep
om de mogelijkheden van dergelijke bewegingen te verkennen.
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