
Bijlage 1 Het Münchhausenmanifest

Münchhausen manifest

Rotterdammers die het alleen niet redden;
het organiseren van succes vanuit een ketenbenadering

11 maart 2005

‘Het ging er mij in die strijd niet om, persoonlijke roem te verwerven, maar alleen om
mijn plicht als soldaat te doen. Zonder grootspraak mag ik zeggen, dat ik mijn plicht
ten volle heb vervuld, ja, dat ik mij buitengewoon dapper heb gedragen.’ (Uit: De
fantastische avonturen van Baron van Münchhausen)

Dit manifest is tot stand gekomen op basis van overleg tussen een aantal
Rotterdamse organisaties (Zadkine College, Deelgemeente Charlois, Albeda College,
Roteb, DeltaBouman en Woonbron). Het manifest is de eerste stap op weg naar een
gezamenlijke ketenaanpak rond de vier componenten wonen, werken, leren en zorg.

Tussen wal en schip

Rotterdam kent een aanzienlijke groep kwetsbare bewoners die zichzelf binnen de
bestaande kaders moeilijk staande weet te houden. Het gaat zowel om bewoners met
een blijvende handicap als bewoners die zich tijdelijk in een afhankelijke situatie
bevinden. Het ontbreekt de groep aan een gezond sociaal netwerk dat ondersteuning
geeft op momenten waar dit nodig is. Vaak door een opeenvolging van verkeerde
invloeden (slechte buurt, verkeerde vrienden, ouders die niet naar je omkijken,
schulden, geen vaste verblijfplaats e.d.) krijgen deze bewoners een gekneusd
vertrouwen in zichzelf en de samenleving; succes is een fenomeen dat de groep
niet tot nauwelijks heeft gekend. Onze huidige maatschappij gaat uit van principes
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als participatie en zelfredzaamheid (‘als men een kader heeft, dan redt men het wel’).
De praktijk wijst echter uit dat er een groep burgers tussen ‘wal en schip’ valt. Deze
burgers zijn tijdelijk of structureel afhankelijk van anderen voor de regie over hun
leven.

Momenteel zijn instellingen in Rotterdam niet in staat om het juiste te bieden voor
deze bewoners. Met het onderbrengen in een traject zijn de mensen namelijk niet
‘gered’. Veel goede initiatieven dragen hun steentje bij, maar bieden geen totaalop-
lossing. Het betreft vaak ad hoc projecten, die zich beperken tot één deelaspect van
het probleem (of één fase in het leven). Dit terwijl de behoefte van bewoners ligt in
een totaalpakket waar niet alleen zorg, maar bijvoorbeeld ook wonen, werken en/of
leren een integraal deel van uitmaken. Naast het tijdelijke karakter van oplossingen,
staat de afstemming tussen organisaties (denken vanuit een eigen gerichtheid) en
bureaucratie het belang van de doelgroep in de weg. Er is geen routine in het
snijvlak tussen wonen, werken, leren en zorg. Casemanagers staan in Rotterdam
voor een onmogelijke klus; ze hebben met té veel organisaties en belangen te maken.
Daarbij komt ook dat de ondersteuningsbehoefte de beschikbare capaciteit ver
overstijgt.

Het gevolg: er komen vierkante oplossingen voor ronde problemen.
Binnen de verslavingszorg betekent het bijvoorbeeld dat de effecten van verleende
zorg kapot vallen op het moment dat mensen buiten de voorziening op eigen kracht
verder moeten gaan. Het lukt dan niet om aan huisvesting te komen of een baan te
vinden. Al het goede, dat is opgebouwd, breekt al snel weer af.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Rosita is een alleenstaande jonge vrouw van twintig jaar. Ze heeft een dochtertje van

één jaar oud. Eind 2004 moest Rosita haar woning verlaten omdat haar moeder, met wie

ze altijd heeft samen gewoond, terug naar Suriname vertrok. Sindsdien is ze dakloos.

Wegens het ontbreken van familiebanden kan ze niet in haar eigen netwerk geplaatst

worden. Rosita is in het bezit van een woonpas en reageert trouw op alle advertenties.

Dit heeft echter tot dusver nog niets opgeleverd. Ze reageert ook op particuliere

woningen, maar die zijn voor haar te duur. Omdat ze als leerling bij één van de ROC’s

geregistreerd staat, kan ze geen aanspraak maken op een uitkering. Een medewerker van

de gemeente begeleidt Rosita bij het vinden van een woning, maar het blijkt een zeer

moeizaam traject. De laatste mogelijkheid is het aanvragen van urgentie op grond van

afhankelijkheid van de moeder. Echter ook dit zal geen effect hebben omdat Rosita een

kindje heeft. Het ziet er nu naar uit dat Rosita eind van het jaar bij Vrouwenopvang

terechtkomt (gebaseerd op een bestaand dossier).
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Binnen de boot houden

Met dit manifest erkennen wij dat er in Rotterdam een kwetsbare groep bewoners is
die niet op eigen kracht Rotterdammer kan zijn. Dit is normaal, het is een structureel
gegeven. Deze mensen zijn niet minder dan anderen, ze horen er helemaal bij. Het is
onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze mensen zich zo goed
mogelijk kunnen bewegen in de stad en dat in Rotterdam niemand buiten de boot
valt.

De ambitie is om een gezamenlijke keten te organiseren rondom de vier
componenten: wonen, werken, leren en zorg. Vanuit eigen energie en creativiteit
wordt op zoek gegaan naar steunsystemen voor mensen die dit zelf niet kunnen
realiseren. Doel is om te komen tot een langetermijnoplossing die het project-
niveau overstijgt.

Kwetsbaar met kansen

De doelgroep bestaat uit mensen met kansen, het zijn mensen die het nodige kunnen.
Ze kunnen waardevol zijn, maar hebben hierbij hulp en begeleiding nodig. Het is
zowel maatschappelijk als economisch van groot belang dat talenten in Rotterdam
benut worden. Dit zorgt voor een vorm van participatie, vermindering van isolement
en vermindering van overlast. Het is doelmatiger dan de huidige aanpak en
bovendien fatsoenlijker naar de mensen.

Er kan niet worden gesproken over één doelgroep of één homogene populatie. Het
gaat om individuen die we terugvinden op verschillende plekken en in verschillende
leeftijdsgroepen. De problematiek varieert van zeer licht tot zeer intensief en de
behoefte aan ondersteuning van tijdelijk tot permanent.

De doelgroep kan worden ingedeeld naar drie generaties:
– jeugd/jongeren
– volwassenen
– senioren

De vindplaats (waar kom je de doelgroep tegen?) en behoefte aan ondersteuning
verschilt per generatie. In het algemeen geldt: hoe ouder de groep, hoe ingewikkelder
de oplossing. Tijdige signalering is daarom van belang. Met name jongeren van 16
tot 23 jaar vormen een cruciale groep die veel aandacht vraagt. Het is een groep die
niet meer leerplichtig is en waar de situatie snel van kwaad tot erger wordt. Juist in
deze leeftijd is het van belang dat jongeren niet stilstaan maar leren of tijdig
beginnen met werken. Zo niet, dan zijn ze al snel te duur en/of om andere redenen
oninteressant voor de arbeidsmarkt. Het is dan te laat.
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Vanuit de mens ontstaat

De keten vereist één gezamenlijk vertrekpunt: het belang van de mens staat centraal.
Dit uitgangspunt wordt door elke organisatie erkend en gerespecteerd. Eigen
organisatiedoelen en/ of kaders mogen het gezamenlijke doel niet in de weg staan.
De grootste valkuil is dan ook om vanuit eigen doelen te kijken en té sterk hieraan
vast te houden. Geen van de organisaties mag vervallen in het denken vanuit één
onderdeel, namelijk wonen, werken, leren of zorg. Voor het bereiken van het
gemeenschappelijke doel zijn we afhankelijk van elkaar; elke individuele organisatie
draagt bij aan het succes van de andere organisaties. De winst van de keten zit in de
totaaloplossing, die organisaties niet los van elkaar kunnen bieden. Burgers hebben
ons gezamenlijk nodig.

Waar een wil is, is een weg

De oplossing ligt in het organiseren van succes. Dit betekent per persoon op zoek
gaan naar datgene wat iemand nodig heeft om te kunnen slagen en eruit halen wat
erin zit. Hierbij wordt gedacht vanuit het beste, vanuit de kansen die een persoon
heeft. Wij hanteren hierbij als uitgangspunt: waar een wil is, is een weg.

Vier componenten; de perfecte eenheid

Het ‘klavertje vier’ staat symbool voor de perfecte eenheid. Wij zijn ervan overtuigd
dat ook de vier elementen wonen, werken, leren en zorg elkaar kunnen aanvullen en
versterken tot een succesvolle eenheid.

WERKEN

WONENZORG

LEREN
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Zowel wonen als zorg zijn basale levensvoorwaarden; zonder gezondheid en een dak
boven het hoofd kan een persoon niet goed functioneren. De elementen werk en
leren zorgen voor levensvreugde en dragen bij aan het ritme van mensen. Werk is de
beste manier om te integreren en participeren in de samenleving en geeft mensen
identiteit.

Elk van de vier componenten is van belang bij het opbouwen van een positie in de
Rotterdamse samenleving. In de vier onderdelen kan geen rangorde worden
aangebracht; het zijn zaken die elkaar vooronderstellen. Zo is ‘een dak boven het
hoofd’ een basale levensvoorwaarde, maar zorgt een baan weer voor behoud van
woonruimte. Ook kan een huis en/ of baan ervoor zorgen dat behaalde effecten in de
zorg behouden blijven.

Afhankelijk van de situatie van een persoon zal de noodzaak tot ondersteuning door
een of meer van de vier pilaren groter of kleiner zijn. Organisaties kunnen
versterkende factoren creëren door het bundelen van kwaliteit. Succesvolle project-
voorbeelden als foyers en woon-werkvoorzieningen zijn hiervan het bewijs.

Het succes van een ketenaanpak

‘Loes is prostituee en verslaafd aan zowel harddrugs als alcohol. Naast haar verslavingen is

ze dakloos en heeft ze schulden. Bij de zorginstelling is Loes al jaren bekend en

verscheidene malen opgenomen met een ontsteking aan de alvleesklier. Tot haar bege-

leider vaststelt dat een volgende ontsteking fataal zal zijn; nog één ontsteking en Loes zal

het niet overleven. Dan volgt een zeer intensief zorgtraject (gedeeltelijk gedwongen en

gedeeltelijk vrijwillig) waarbij ze 1,5 jaar intramuraal wordt behandeld, gevolgd door

ambulante behandeling. Naast medicatie krijgt Loes onder andere sociale begeleiding en

psychotherapie. Na een lange zorgperiode komt ze, met medewerking van de wooncorpo-

ratie, in aanmerking voor een voorziening begeleid wonen. Als ze voldoende vertrouwen

heeft in zichzelf en weer op eigen benen kan staan, besluit de zorginstelling dat ze

zelfstandig kan wonen. Ze volgt daarnaast verschillende cursussen om haar kansen op de

arbeidsmarkt te vergroten. Loes heeft inmiddels de banden met haar familie hersteld. Ze

heeft de sociale structuur, die lange tijd ontbrak, weer teruggevonden en is volledig van de

harddrugs af. Het alcoholgebruik is tot een minimum teruggebracht. Loes krijgt nog steeds

ondersteuning van de zorginstelling, maar nu met een zeer lage frequentie. Door de

combinatie van wonen-werken-leren-zorg heeft ze haar plek in het Rotterdamse terug

gevonden. Loes heeft een eigen huis en werkt als vrijwilliger. Beide elementen hebben

enorm bijgedragen aan het herstel van haar eigenwaarde. Ze hoopt binnenkort een

reguliere baan te vinden; als dit lukt, is het plaatje compleet.’ (gebaseerd op een bestaand

dossier).
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Een eigen anker

Het behoud van een ‘eigen anker’ in elke organisatie is noodzakelijk voor een
succesvolle samenwerking en afstemming op langere termijn. Er zal bewust niét
worden gekozen voor een centraal platform voor coördinatie en uitvoering van de
gemeenschappelijke keten. Hierbij wordt het idee losgelaten dat één persoon of
instantie de regierol op zich moet nemen. De problematiek is hiervoor té complex.
In plaats daarvan zal worden gezocht naar een organisatievorm waarbij elke
organisatie eigen verantwoordelijkheden heeft.

De kunst is om over de eigen organisatie te werken vanuit de eigen organisatie.
Hiertoe zullen mensen op de werkvloer bij elkaar worden gebracht.

Zien en in zicht blijven

De samenwerking staat of valt bij de informatie-uitwisseling tussen organisaties. Het
gaat hierbij om het tijdig opvangen en uitwisselen van signalen over de doelgroep
(waar? hoe groot? welke ondersteuning is nodig?), maar ook het (willen) toelaten
van andere organisaties tot het eigen procesgebied. Van belang is dat zuinig wordt
omgegaan met dossiers en dat deze nooit uit het zicht verdwijnen/ uit de handen
vallen. De kunst hierbij is om informatie bij de organisatie te laten blijven en te
ontsluiten voor anderen.

Geen woorden maar daden

Dit manifest legt het eerste fundament voor een gezamenlijke Rotterdamse aanpak
rond de componenten wonen, werken, leren en zorg. Ondergetekenden zijn bereid
om een actieve rol te spelen in de keten en zijn bereid om hiervoor middelen vrij te
maken. Met dit manifest willen we zoveel mogelijk andere organisaties in ons
werkveld inspireren en insluiten. Hiertoe zullen we ieder in eigen kring het gesprek
aangaan met potentiële partners.

Doel is vervolgens om het klaverblad door de hele stad heen breed en systematisch
vorm en inhoud te geven. Drie pilots kunnen daarbij dienen als referentiecase en
inspiratievoorbeeld. Het gaat om de projecten:
– Zorgnetwerk in het Nieuwe Westen
– Foyer ‘Een eigen huis’ in de Nachtegaal (Charlois)
– Intensief Beschermd Wonen, Fidelioflat (Hoogvliet)

Op korte termijn gaan medewerkers uit de (voorlopig) zes organisaties van start met
een ontwikkelgroep ‘ketenkwaliteit’. Per organisatie zullen twee personen in de
groep plaatsnemen. Vanuit bestaande ervaring en expertise probeert de ontwikkel-
groep vóór juni a.s. helder te maken hoe de route naar ketenkwaliteit kan worden
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ingezet. Er zal worden gekeken naar de betekenis van de samenwerking voor eigen
medewerkers, managers en werkwijze. Daarnaast zal er in de groep vooral aandacht
zijn voor de vraag: ‘welke voordelen kunnen we gezamenlijk behalen die nu buiten
bereik zijn?’

Tijdens een startbijeenkomst in juni wordt het manifest officieel gepresenteerd en
krijgen nieuwe organisaties de gelegenheid om zich bij het manifest aan te sluiten.
De rol en inbreng van de nieuwe partijen zullen in deze conferentie aan bod
komen. Ook zal de groep ‘ketenkwaliteit’ in deze bijeenkomst haar bevindingen
presenteren.
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Zorgnetwerk Nieuwe

Westen

Rotterdam kent twintig Lokale Zorgnetwerken (LZN). Eén van deze

netwerken bevindt zich in het Nieuwe Westen. Het is een praktisch

georiënteerd overleg van hulpverleners, wijkagenten, medewerkers van

corporaties en andere professionals. Spil van het netwerk is de lokale

zorgcoördinator. Doelgroep van het Lokale Zorgnetwerk zijn bewoners

die zich in de wijk niet alleen staande kunnen houden. Ze zijn zelf niet

meer in staat om benodigde hulp in te schakelen, vormen een gevaar

voor zichzelf en/of veroorzaken overlast voor de omgeving. Het zorg-

netwerk heeft als doel om tijdig problemen bij bewoners in de wijk te

signaleren en ze, vanuit de eigen woonsituatie, de benodigde zorg te

bieden. De kracht van het zorgnetwerk zit in de lokale aanpak. Het LZN

pakt cliënt, problematiek en oplossingen van alle instanties samen en

stemt hulp- en zorgactiviteiten op elkaar af.

Foyer ‘Een eigen huis’ Een aantal organisaties in Rotterdam (Woonbron, Gemeente Rotter-

dam, MKB Rotterdam, Flexus en Albeda College) heeft de intentie

uitgesproken om verzorgingstehuis De Nachtegaal in Charlois om te

vormen tot een woonfoyer voor jongeren. Het ‘Eigen Huis’ is voor het

overgrote deel bestemd voor kwetsbare doelgroepen met een grote

afstand tot de arbeidsmarkt in de categorie 18-23+ jaar. Het gaat om

personen die in een (leer-werk)traject zijn geplaatst en waarvoor

huisvesting een externe factor is die het succesvol afronden van het

traject in de weg staat. Het tijdelijke karakter staat voorop. Doel is dat

de deelnemer zich na afloop van het traject zowel een plaats op de

arbeidsmarkt als op de woningmarkt heeft verworven. Het ‘Eigen Huis’

is niet alleen een woonvoorziening, maar ook een plek waar jongeren al

werkend leren. Zo zal een aantal deelnemers meewerken aan de

verbouwing van het complex. Ook kunnen deelnemers ervaring opdoen

met o.a. catering, facilitaire dienstverlening, beveiliging en kinderdag-

opvang.

IBW Hoogvliet Voor de opvang van mensen met zware meervoudige problemen is een

aantal voorzieningen voor intensief beschermd wonen (IBW) gepland.

In Hoogvliet hebben Woonbron en Deelgemeente daarvoor een galerij

aan de Fideliolaan beschikbaar gesteld. Hier zullen 26 verslaafde

vrouwen met psychiatrische problemen gehuisvest worden (mede in

het kader van de afbouw van de Keileweg). De vrouwen krijgen zeven

dagen per week en 24 uur per dag begeleiding van zorginstelling

DeltaBouman. Het programma voorziet ook in – waar mogelijk – weer

deelnemen aan de maatschappij; toeleiding naar werk, training en

opleiding daarvoor.
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Elkaar overeind houden

Uiteindelijk beogen wij een langetermijnaanpak, waarbij organisaties elkaar blijven
steunen (ook als dingen vanuit eigen doelen op het eerste gezicht niet mogelijk
lijken). Doel is om elkaar overeind te houden!

Bij de uitvoering rekenen ondergetekenden erop dat de politiek een steun in de
rug geeft en regelruimte creëert om van bestaande paden af te wijken als deze paden
het succes van de doelgroep in de weg staan.

Uit het moeras

Wij zijn bereid om onszelf, zoals de Baron van Münchhausen in de 18e eeuw deed,
aan de haren uit het moeras omhoog te trekken. We accepteren de huidige status
niet en gaan ervoor om deze beter te maken!

De tocht die ons voor ogen staat, willen we graag met onze beroepsgenoten
ondernemen. Daarom roepen we andere organisaties in Rotterdam op om zich bij
dit manifest aan te sluiten.

Het organiseren van succes betekent: het respecteren van elkaars expertise en verder
een lange adem, gedrevenheid, betrokkenheid en passie!

Zadkine College, Henry Van Vlodrop
Deelgemeente Charlois, Dominic Schrijer
Albeda College, Piet Boekhoud
Roteb, Aad van Nes
DeltaBouman, Sjef Czyzewski
Woonbron, Martien Kromwijk
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Bijlage 2 De code of conduct

Code of conduct Münchhausenbeweging

Als je focust op het doel vallen de barrières,
als je focust op de barrières dan valt het doel

www.munchhausenbeweging.nl

De code of conduct bestaat uit vijf hoofdpunten

– Onze wijze van werken staat steeds in het belang van een mens met een vraag
– We hebben inzicht in het klaverblad (wonen, werken, leren en zorg) en snappen

de wereld waar de andere ketenpartner in zit. We zien waar we van toegevoegde
waarde kunnen zijn bij de vraagstukken van een ander

– We werken oplossingsgericht desnoods buiten de gebaande paden en laten ons
niet door beperkingen afremmen

– Onze benadering is gericht op het aanjagen, evalueren en leren van het proces
van ketenontwikkeling

– We respecteren de andere specialismen binnen het klaverblad en spreken elkaar
eventueel in een veilige context op ieders specialisme aan.
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Belang van de mens
met een vraag zien

Inzicht hebben in
klaverblad

Oplossingsgericht
werken

Aanjagen Evalueren
Leren 

Respecteren van en
aanspreken in elkaars
specialismen 

Belang van de mens met een vraag centraal

– Met een gezamenlijke aanpak voor Rotterdammers die het alleen niet redden
dragen we direct bij aan het bereiken van een vitale stad

– We werken insluitend en niet uitsluitend
– We werken naar duurzame oplossingen i.p.v. ad hoc oplossingen.

Inzicht in klaverblad en samenwerken met andere ketenpartners

– We zien steeds de volledige context en benaderen vragen vanuit meerdere
blaadjes van het ‘klavertje 4’, de eenheid die ontstaat uit de elementen wonen,
werken, leren en zorg

– Het organiseren van de netwerkorganisatie heeft voor de partners een prioriteit
in het eigen werk

– Binnen iedere ketenpartner bestaat de rol van hartenjager, deze hartenjagers
hebben mandaat van hun bestuur en houden de gevoelens intern goed

– We gaan integer met deze code om en kunnen motiveren waarom we iemand
binnen deze aanpak zouden moeten helpen.

Oplossingsgericht desnoods buiten de gebaande paden

– De basishouding is om geen ‘nee’ tegen elkaar te zeggen, de vraag van de mens
moet worden beantwoord

– Hartenjagers stappen buiten hun organisatie en opereren enthousiast en be-
vlogen namens de keten

– Hartenjagers krijgen doorzettingskracht, zodat ze snel iets kunnen regelen
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– We geven elkaar toegang tot persoonsinformatie
– Met elkaar maken we het mogelijk, eventueel regelen we het achteraf. (Denk

bijvoorbeeld aan werk zonder CWI-indicatie, aan een woning in afwachting van
mogelijkheden om huur te betalen, aan een scholingsaanvraag die wordt opge-
pakt zonder dat plaatsingsprocedure en 1 oktobertelling dit belemmeren).

Aanjagen, evalueren en leren van het proces van ketenontwikkeling

– Om ketens te vormen kijken we actief naar wie we missen. We zeggen op
voorhand ja tegen partijen die zich willen aansluiten wanneer ze de code
onderschrijven

– We maken afspraken met elkaar over opereren in een regelvrije zone
– We accepteren de verstorende invloed van de hartenjagers die bureaucratie even

uitschakelen
– We beschrijven onze aanpak (organisatieoverstijgende bedieningsconcepten) en

onderzoeken wat we uit succesverhalen en mislukkingen kunnen meenemen
– We maken het maatschappelijk rendement van Münchhausen helder aangaande

de mensen die binnen de code zijn geholpen met hun vraag
– We erkennen kritische reacties op de aanpak en gaan daar constructief mee om
– Als een van de ketenpartners een probleem krijgt vanwege Münchhausen met de

eigen opdrachtgever dan opereren we samen als eenheid. Eén voor allen, allen
voor één

– Wij geven elkaar rugdekking.

Respecteren van en aanspreken in elkaars specialismen

– We accepteren de deskundigheid van aangesloten partners
– Iedere afzonderlijke ketenpartner kan respectvol worden aangesproken in haar

specialisme
– Als ketenpartners beseffen we de opdracht in het netwerk en de verantwoorde-

lijkheid die we op ons hebben genomen.
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