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1 Tussen wal en schip

Hoe voorkomen we dat kansarme mensen tussen wal en schip vallen? Deze vraag
wordt indringend voelbaar als Sjef Cyzewski, bestuursvoorzitter van Bou-
manGGZ, de methadonbus in Rotterdam bezoekt en daar het verhaal van Loes
hoort. Loes is een verslaafde prostituee. Zij is een goede bekende op de bus en ze
is op sterven na dood. Zij is één van de vele kansarme mensen in Rotterdam.
Ze heeft een veelvoudige problematiek en ze is voor hulp afhankelijk van
meerdere organisaties.

Het verhaal van Loes staat niet op zichzelf. In de afgelopen decennia heeft er een
sterke verandering van het maatschappelijk speelveld plaatsgevonden. De sociale
sector is meer dan ooit versnipperd. Als gevolg van de invoering van de markt-
werking, heeft de overheid maar een beperkt vermogen om te sturen. Tegelijkertijd
wordt steeds opnieuw zichtbaar dat hulp integraal geboden moet worden. Waar dit
niet gebeurt, komen kansarme mensen in de verdrukking. Deze problematiek doet
een krachtig appel op de sociale sector om tot samenwerking te komen. Maar hoe?
De praktijk laat zien dat samenwerking moeilijk is. Steeds opnieuw komen er
voorbeelden aan het licht van mensen die tussen wal en schip vallen. De vraag is dan
ook of er in deze tijd nieuwe antwoorden gevonden kunnen worden op dit
samenwerkingsvraagstuk. Dat is de vraag die centraal staat in dit proefschrift:
“Welke nieuwe kennis kan ontwikkeld worden voor het verbeteren van samen-
werking tussen maatschappelijke organisaties die een meer integraal aanbod van
hulp aan kansarme mensen willen bieden?”

Tijdens een zomerdebat, dat in 2004 georganiseerd wordt door de Rotterdamse
corporatie Woonbron, komt deze problematiek in de volle breedte aan de orde.
Het gehele debat draait om het samenwerkingsvraagstuk. Het gaat over recente
ontwikkelingen in de stad op het gebied van veiligheid en maatschappelijke zorg. En
het gaat over de vraag of het mogelijk is om een nieuwe aanpak te vinden voor het
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bieden van een sluitend aanbod van zorg voor kansarme Rotterdammers. Na afloop
van het zomerdebat treft een aantal van de aanwezigen elkaar. Hun gesprek leidt
uiteindelijk tot de oprichting van de Münchhausenbeweging. Een beweging van
betrokken bestuurders die samen met anderen uit hun organisaties op zoek willen
gaan naar nieuwe mogelijkheden om integrale hulp te bieden aan de grote doelgroep
van kansarme Rotterdammers.

Dit onderzoek vormt een weerslag van hun zoektocht. Het gebeurt door de
ontwikkelingen in de Münchhausenbeweging intensief en gedurende langere tijd
te bestuderen. De concrete onderzoeksvraag is hoe de leden van de Münchhau-
senbeweging komen tot nieuwe vormen van organisatieoverstijgende samen-
werking. In het bijzonder gaat het om het vinden van begrippen die de aanpak
typeren en om inzicht in de aard van het proces van samenwerking en de aard
van de resultaten.

De aanpak van de Münchhausenbeweging wordt in deze studie getypeerd als het
creëren van een beweging voor ketensamenwerking. Deze thematiek wordt uitge-
diept. Aan zowel de theorie over ketensamenwerking als aan de theorie over sociale
bewegingen levert deze studie een bijdrage. In dit hoofdstuk wordt de thematiek
nader verkend en wordt zichtbaar hoe deze thematiek is onderzocht en beschreven.

1.1 Het verhaal van Loes

Tijdens het hierboven aangehaalde bezoek van Sjef Czyzewski aan de methadonbus,
treft hij zijn medewerkers in zak en as. Loes is zojuist op de bus geweest. De
betrokken medewerkers zijn geraakt, vanwege de ernst van haar ziekte en de
uitzichtloosheid van haar situatie. Ze zijn gefrustreerd, omdat ze geen goede hulp
kunnen regelen.

Het probleem van Loes is ingewikkeld. Het gaat niet alleen over prostitutie en
verslaving. Ze heeft een ernstig ontstoken alvleesklier, ze is dakloos en ze heeft een
zware schuldenproblematiek. De combinatie van problemen houdt haar in een
negatieve spiraal, waarin ze soms opkrabbelt, maar vaak weer terugvalt.

Czyzewski besluit het persoonlijk voor zijn rekening te nemen om hulpbronnen
te mobiliseren. Hij legt contacten met diverse instanties en zet daarmee een compleet
hulpverleningstraject in gang. Het traject start met de inzet van zijn eigen collega,
psychiater Ben van de Wetering. Die neemt Loes onder behandeling en regelt een
gedwongen opname. Er volgt een traject van 1,5 jaar, waarin Loes intramuraal wordt
behandeld, gevolgd door ambulante behandeling. Naast medicatie krijgt zij onder
andere sociale begeleiding en psychotherapie. Czyzewski regelt met een woning-
corporatie dat zij in aanmerking komt voor een voorziening voor begeleid wonen.
Daar verblijft ze tot het moment waarop ze weer voldoende vertrouwen heeft in
zichzelf en weer op eigen benen kan staan. Ze volgt verschillende cursussen om haar
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en herstelt de banden met haar familie. Ze
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is van de harddrugs af en haar alcoholgebruik is teruggebracht tot een minimum. In
het najaar van 2005 vindt ze een baan.

1.2 Het samenwerkingsvraagstuk

De sociale sector is in de afgelopen decennia enorm in beweging. Er is er zowel
sprake van fragmentatie als van schaalvergroting. Naast een groot aantal bestaande
aanbieders van diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening zijn er veel
nieuwe kleine aanbieders gekomen. Deze organisaties hebben zich deels hergegroe-
peerd tot aanzienlijke conglomeraten.

De fragmentatie van de sector hangt samen met een steeds verdergaande
specialisatie. Er is sprake van een vergroting van het inzicht in de complexe aard
van sociale vraagstukken. Daarop wordt door maatschappelijke organisaties inge-
speeld door het aanbieden van specialistische hulp of door het aanbieden van
specifieke combinaties van expertise voor specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt
de verandering van de sociale sector sterk beïnvloed door de politieke keuze voor
deregulering, marktwerking en resultaatfinanciering. Deze keuzen maken dat er
meer ruimte ontstaat voor partijen om het initiatief te nemen om een eigen aanbod
te maken voor het invullen van delen van de benodigde maatschappelijke zorg. Deze
versterking van maatschappelijk ondernemerschap is een beoogd effect van het
beleid (Selsky & Parker, 2005, Juul, 2008, Van Duivenboden et. al, 2000).

Het geheel aan ontwikkelingen leidt tot een snelle groei van het aantal organisa-
tieoverstijgende samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste argument hiervoor is
dat deze samenwerking het mogelijk maakt om beter in te spelen op integrale
klantvragen. Dit blijkt echter in de praktijk verre van eenvoudig te zijn. Er is sprake
van een complexe afstemmingsproblematiek. Daarbij geldt dat de partijen en hun
vertegenwoordigers een diversiteit aan soms tegenstrijdige doelen nastreven. Markt-
werking brengt met zich mee dat er bij de betrokken organisaties een vergrote
oriëntatie op het eigen belang ontstaat. Dit kan solidariteit met de doelgroep en
onderlinge solidariteit onder druk zetten (Grey & Garsten, 2001, Reed, 2001,
Huxham & Vangen, 2000).

Als gevolg van de ingezette ontwikkelingen heeft de overheid steeds minder
mogelijkheden om rechtstreeks te sturen op de inhoud van het beleid. Daarvoor zijn
er te veel bevoegdheden overgedragen aan marktpartijen. Dit betekent dat er sprake
is van een afnemend bestuurlijk vermogen. Als gevolg hiervan ligt de rol van de
overheid eerder in het proces van het tot stand brengen van coalities van partijen
die de maatschappelijke problematiek oplossen, dan in de directe aansturing van
deze oplossingen. Initiatieven vanuit de maatschappelijke organisaties zelf zijn daarbij
van grote waarde (Pedersen et al., 2008, Huxham & Vangen, 2000, Reed, 2001).

Voor de specifieke situatie van Rotterdam geldt dat er aan het einde van de
afgelopen eeuw een maatschappelijke problematiek zichtbaar is geworden die
gepaard gaat met een aanzienlijke beleving van onveiligheid bij de bevolking. Er

TUS S EN WAL EN SCH IP

11



komt een tegenbeweging op gang. Hierin speelt Pim Fortuyn een belangrijke rol. Hij
verwijt het stadsbestuur dat het weinig slagkracht heeft getoond. Een omwenteling
komt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Dan zet een nieuw stadsbestuur
de toon met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak van onder meer de
veiligheidsproblematiek (Oosthoek, 2005). Deze aanpak heeft deels een repressief
karakter. Maar er wordt ook geïnvesteerd in de ontwikkeling en maatschappelijke
re-integratie van overlastgevende en kansarme burgers. Hiervoor zijn veel verschil-
lende partners nodig met wie het stadsbestuur vaak geen harde aansturingrelatie
heeft (Tops, 2007).

In deze situatie dient zich de vraag aan hoe de publieke organisaties zelf hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. De vraag is hoe zij in deze tijd
hun rol vinden in het waarmaken van hun missie die onveranderlijk is verbonden
met het dienen van de belangen van de zwakkeren in deze samenleving. Samen-
werking is een onvermijdelijk deel van het benodigde repertoire. De vraag is hoe
deze samenwerking tot stand gebracht kan worden. Deze studie gaat over de
zoektocht van partners uit publieke organisaties die deze handschoen willen
oppakken.

Onderzoek van casuïstiek van maatschappelijke samenwerkingsverbanden kan
een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van kennis over dergelijke
samenwerkingsverbanden (Stone, 2005, Shaw et al., 2005, Huxham & Vangen,
2000). In het bijzonder is daarbij behoefte aan longitudinale studies, zodat het
beloop van samenwerkingsrelaties in relatie tot de gerealiseerde effecten beschreven
kan worden (Selsky & Parker, 2005). Deze studie brengt de dynamiek van keten-
samenwerking in het veld van zorg voor kansarmen in beeld. Dit levert inzicht op
over de aanpak van de Münchhausenbeweging en plaatst deze in de context van de
theorie over organisatieoverstijgende samenwerking.

Bij de bestudering van de casus blijkt dat de initiatiefnemers de problematiek
aanpakken door het vormen van een beweging. Zo voert de bestudering van de casus
naar literatuur uit de social movement theorie. Dit onderzoek levert aan deze theorie
een bijdrage. In het bijzonder voegt deze studie kennis toe over de wijze waarop een
sociale beweging kan bijdragen aan het ontwikkelen en uitdragen van een samen-
hangende visie in een versnipperd organisatorisch veld. Het onderzoeksgebied
van de social movement theorie heeft vooral behoefte aan studies die zicht geven
op het concrete proces waarmee een beweging tot leven gebracht wordt en levend
gehouden wordt (Touraine, 2002, Bevington & Dixon, 2005). Tevens is er
behoefte aan onderzoek van bewegingen in een organisatorisch veld. Onderzoek
naar dergelijke bewegingen kan richtinggevende uitspraken doen over nieuwe
vormen van organiseren (Rao et al., 2000). Deze studie draagt bij aan dergelijke
inzichten.

HOOFDSTUK 1
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1.3 Zomerdebat over het souterrain van de woningmarkt

Op dinsdag 7 september 2004 organiseert Woonbron in de Pauluskerk een zomer-
debat over het souterrain van de woningmarkt. Dit debat is er één in een reeks van
zomerdebatten die deze woningcorporatie jaarlijks over actuele maatschappelijke
thema’s organiseert. Inzet van het debat is dat illegale kamerverhuur en malafide
huisbazen in Rotterdam flink worden aangepakt, maar dat er tegelijkertijd grote
behoefte is aan woonruimte voor dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden,
nieuwkomers en illegalen. Bij het debat zijn in totaal vierentwintig mensen aanwezig.
Zij vertegenwoordigen de politiek en diverse maatschappelijke organisaties.

Martien Kromwijk, voorzitter van de raad van bestuur van Woonbron, opent de
discussie. Hij betoogt dat mensen aan de onderkant van de samenleving een
onlosmakelijk onderdeel zijn van de grote stad. Onder hen bevinden zich veel
mensen die een probleem hebben met overleven: “Hoe kunnen wij deze mensen
helpen om vooruit te komen?”

Het debat komt al snel op de veiligheidsaanpak van de gemeente. Daarbij is één
van de doelstellingen om te zorgen dat de meest overlastgevende personen in een
traject worden geplaatst. Han de Bruijne, als stadsmarinier betrokken bij deze
aanpak, geeft de cijfers: “Er staan momenteel 735 personen op de lijst van de
persoonsgebonden aanpak. 583 Mannen en vrouwen zullen eind 2005 in een traject
van meer dan drie maanden hebben gezeten, circa 20% van hen komt daar clean en
gesocialiseerd uit.”

Dat is mooi, maar is het genoeg? Het debat gaat door op de vraag hoe je kunt
voorkomen dat mensen afglijden naar dit niveau, hoe je de zorg beter kunt
coördineren en hoe je mensen na een dergelijk traject passende opvang biedt.

Dominic Schrijer, op dat moment wethouder van de deelgemeente Charlois,
benadrukt de opgave om deze mensen op het spoor te komen: “Nog niet iedere wijk
heeft een zorgnetwerk, terwijl we in de hele stad wel zo’n 20 000 tot 30 000 mensen
hebben die we moeten bijstaan in hun behoefte aan zorg, huisvesting en werk.”

Sjef Czyzewski wijst op de veelvormigheid van de benodigde aanpak. “Deze
mensen hebben geen statisch probleem. Er is dan ook een heel scala aan arrange-
menten nodig.” Als voorbeeld vertelt hij het verhaal van Loes. Het verhaal maakt
voelbaar dat het hard nodig is dat er wat gebeurt. En dat het mogelijk is.

Het debat eindigt met de toezegging van Czyzewski en Kromwijk om op korte
termijn te overleggen over de bouw van flexibele arrangementen voor wonen,
werken en zorg. Daarnaast roept Czyzewski op om te komen tot een nieuw
conceptueel kader dat de verantwoordelijkheden binnen de keten helder verdeelt,
zodat individuele casemanagers beter kunnen werken. Schrijer juicht deze initiatie-
ven toe. Hij constateert dat de tijd hiervoor rijp is.

Na afloop treffen Kromwijk, Czyzewski en Schrijer elkaar om verdere afspraken
te maken. Ze voelen zich aangespoord om verder in actie te komen. Hun gesprek
vormt uiteindelijk de aanzet voor de oprichting van de Münchhausenbeweging.
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1.4 Mijn eigen betrokkenheid bij het onderwerp

Zelf raak ik betrokken bij dit onderwerp vanuit mijn werk als organisatieadviseur. Ik
werk aan adviesvragen rondom resultaatgerichtheid en samenwerking. Deze vragen
komen voor een belangrijk deel van opdrachtgevers uit het maatschappelijk
middenveld en uit de publieke sector. Zij komen in het bijzonder uit de combinaties
van werkvelden van maatschappelijke veiligheid en zorg. Tijdens dit werk is de
bovenstaande samenwerkingsproblematiek aan de orde van de dag. Ik voel me zeer
verbonden met het vinden van een antwoord op deze problematiek. Ik hoop op een
wereld waarin iedereen meedoet en waarin mensen elkaar van harte respecteren.
Zo’n wereld ontstaat niet vanzelf. Het vraagt steeds opnieuw om de bereidheid om
mensen kansen te bieden en het vraagt om het handhaven van maatschappelijke
normen en regels. Beide werkvelden leveren hieraan een bijdrage. De samenwerking
tussen deze werkvelden vind ik van essentiële waarde.

In dit werk is steeds opnieuw zichtbaar dat complexiteit en ambiguïteit belang-
rijke complicerende factoren zijn. Bij veel van mijn opdrachten wordt een diversiteit
aan doelen en belangen zichtbaar en blijkt dat er sprake is van een diversiteit aan
interpretaties van de problematiek. Deze complexiteit en ambiguïteit leiden onver-
mijdelijk tot samenwerkingsvraagstukken. De vraag die zich dan aandient is hoe
mensen betrokken te houden bij het vinden van gemeenschappelijke oplossings-
richtingen en bij het uitvoeren van daaraan verbonden activiteiten.

In mijn werk heb ik te maken met een breed spectrum aan interventies die
organisaties inzetten om gezamenlijk resultaten te bereiken. Daarbij ben ik steeds
geïnteresseerd in de balans tussen extrinsieke en intrinsieke drijfveren. Tot de
interventies die aangrijpen op extrinsieke drijfveren horen methodieken voor het
stellen van kaders voor uitvoering en verantwoording. Zij maken zichtbaar wat
‘moet’ en wat ‘verwacht wordt’. Tot de interventies die aangrijpen op intrinsieke
drijfveren behoren die activiteiten die appelleren aan het eigen oordeel van mensen
over wat zinvol is om te doen en wat ‘zou moeten’. Daarbij gaat het steeds opnieuw
om de vraag hoe het mogelijk is om mensen te stimuleren en om hen in staat te
stellen om datgene te doen waarvan zij weten of ontdekken dat het ‘de moeite waard’
is. Vaak zijn dit taken die tot de kern behoren van het werk van hun organisatie. Ook
zijn deze taken dicht verbonden met de reden waarom zij zich ooit met hun
organisatie hebben verbonden. Het gaat om interventies die een appel doen op
professionele en persoonlijke betrokkenheid.

De casus van de Münchhausenbeweging wordt direct zichtbaar als een voorbeeld
van ketensamenwerking waarin betrokkenheid een belangrijk element vormt. In
deze casus laten de initiatiefnemers veel zien van hun persoonlijke drijfveren. Zij
doen een beroep op anderen om mee te doen. Ik geloof in een dergelijke aanpak. In
de bestaande constellaties kunnen hiërarchie en macht niet worden ingezet om
doorbraken in de onderlinge verhoudingen te forceren. Daarom vormt dit initiatief
bij uitstek een plaats waar betrokkenheid moet worden gekoesterd om tot resultaten
te komen.
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1.5 Probleemstelling

De doelstelling van dit onderzoek is om nieuwe kennis te ontwikkelen voor het
verbeteren van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties die een meer
integraal aanbod van hulp aan kansarme mensen willen bieden.

Het onderzoek krijgt de vorm van een inductieve case study. Er wordt vanuit
veldwerk onderzocht hoe de leden van een samenwerkingsinitiatief, de Münchhau-
senbeweging, vormgeven aan hun samenwerkingsverband. Van daaruit wordt een
theorie ontwikkeld die inzicht geeft in de redenen waarom er in de casus gebeurt wat
er gebeurt en die zicht geeft op wat er nog meer zou kunnen gebeuren. Door het
uitvoeren van aanvullend literatuuronderzoek wordt de zeggingskracht van het
onderzoek verdiept en verbreed. Daardoor wordt ook zichtbaar welke nieuwe kennis
wordt bijgedragen aan de bestaande theorieën over samenwerking tussen maat-
schappelijke organisaties.

De empirische onderzoeksvraag gaat in op de vraag hoe de leden van de Münch-
hausenbeweging komen tot organisatieoverstijgende samenwerking. Deze onder-
zoeksvraag wordt verdiept met twee deelvragen. De eerste deelvraag richt zich op de
aanpak van de leden van de Münchhausenbeweging. De vraag is welke begrippen
kenmerkend zijn voor deze aanpak en wat het onderlinge verband is tussen deze
begrippen. Daarbij wordt gekeken naar het feitelijke handelen van de leden van de
beweging en de waarden die zij daarbij hanteren. Dit gebeurt om te onderzoeken wat
de essentie is van het gedachtegoed van de leden van de Münchhausenbeweging. In
de beantwoording van deze deelvraag wordt met behulp van een model en van
een rijke beschrijving van de casus, inzicht gegeven in de samenhang van de
gebeurtenissen en in de onderliggende motieven.

De tweede deelvraag richt zich op de typering van de aanpak van de Münch-
hausenbeweging. Daarbij wordt gekeken naar wat de aard is van de samenwerkings-
aanpak. Deze vraag is direct verbonden met de aard van de resultaten van de
samenwerking. Een dergelijke verbinding wordt in het onderzoek helder zichtbaar.
Zo blijkt dat de leden van de beweging de samenwerking onder meer vormgeven als
een proces van cultuurbeïnvloeding of als een proces van politieke beïnvloeding.
Deze twee soorten processen leiden tot verschillende soorten uitkomsten. Uit de
studie blijkt dat dergelijke verschillen ertoe leiden dat mensen op een verschillende
manier betekenis geven aan het werk van de Münchhausenbeweging.
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De vraagstelling van dit onderzoek is weergegeven in tabel 1.1.

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

werking tussen maatschappelijke organisaties teneinde een meer

integraal aanbod van hulp aan kansarme mensen te kunnen bieden.

Empirische onderzoeks-

vraag

Hoe komen de leden van de Münchhausenbeweging tot organisatie-

overstijgende 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 Münchhausenbeweging in

gang en wat is de aard van de resultaten die geboekt worden?

Tabel 1.1 Vraagstelling van het onderzoek

Het onderzoek is bedoeld voor wetenschappers, bestuurders, managers en hun
adviseurs die actief zijn op het terrein van samenwerking tussen maatschappelijke
organisaties. In het bijzonder vormen de leden van de Münchhausenbeweging een
onderdeel van deze doelgroep. In die zin beoogt het onderzoek tevens een directe
bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel van de leden van de beweging om te
zorgen dat er minder Rotterdammers tussen wal en schip raken.

Het onderzoek wordt afgebakend door de ontmoetingen van leden van de Münch-
hausenbeweging in het kader van de beweging te kiezen als onderzoeksdomein. Deze
ontmoetingen vormen maar een fractie van ieders werkzaamheden. Daarbij geldt dat
leden van de Münchhausenbeweging elkaar veelal ook buiten de context van de
beweging treffen. Zulke ontmoetingen kunnen invloed hebben op de loop van de
gebeurtenissen. Ook zijn er vele gebeurtenissen in de stad die losstaan van initiatieven
van de Münchhausenbeweging en die toch ook invloed hebben op de ontwikkelingen
in de beweging. De ontmoetingen in de context van deMünchhausenbeweging moeten
dan ook gezien worden als een raakvlak in een veelvormige, gelaagde en complexe
sociale wereld. Een dergelijke complexe aard van sociale werelden is een gegeven.
Daarom vormt de afbakening van het onderzoeksdomein een belangrijke en onver-
mijdelijke keuze in sociaal onderzoek (Clarke, 2005).

De gemaakte keuze voor de afbakening van het onderzoeksdomein impliceert dat
er geen rechtstreeks onderzoek is gedaan naar ontwikkelingen binnen de betrokken
organisaties of binnen de gemeente. Dit betekent niet dat al deze ontwikkelingen
buiten beeld blijven. De aard van de casus brengt met zich mee dat belangrijke
ontwikkelingen uit de context in beeld komen, doordat zij tijdens ontmoetingen
van leden van de Münchhausenbeweging worden besproken. Zo ontstaat in dit
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onderzoek zicht op die ontwikkelingen, die zo relevant zijn dat de leden van de
beweging vinden dat zij die met elkaar moeten delen. Het is echter zeker en
onvermijdelijk dat dit beeld incompleet is.

1.6 Kernpunten van de onderzoeksaanpak

Deze studie is uitgevoerd met behulp van de methodologie van ‘grounded theory’.
Dit is een set onderzoeksmethodieken die door Glaser en Strauss ontwikkeld is in de
jaren zestig van de vorige eeuw. De naamgeving van de methodologie verwoordt dat
dit geheel aan methodieken een theorie levert die gegrond is in de data van het
onderzoek.

In onderzoek met behulp van grounded theory begint dataverzameling als een
vanzelfsprekend proces van praten met informanten van wie het waarschijnlijk is dat
zij eerste informatie kunnen aanreiken. Dit proces gaat door totdat verzadiging is
bereikt (Goulding, 2005). Gedurende het proces van dataverzameling wordt gewerkt
aan het coderen van de data. Dit begint met open codering. Hiervoor wordt de data
opgeknipt in fragmenten en wordt bij ieder fragment de vraag gesteld: ‘What do we
have here?’ Aansluitend wordt het aantal begrippen gereduceerd door het toepassen
van technieken van constante vergelijking. Daarmee worden begrippen onderling
vergeleken en aan elkaar gerelateerd. Ook worden datafragmenten onderling
vergeleken en steeds opnieuw gerelateerd aan de begrippen waaraan zij gekoppeld
zijn en aan hiermee verwante begrippen. Zo bundelen de initiële begrippen zich tot
een kleiner aantal begrippen. Tegelijk wordt de betekenis van deze begrippen
verdiept door aan deze begrippen verschillende dimensies toe te kennen. Dit proces
gaat voort totdat een punt van verzadiging is bereikt. Door de uiteindelijke
begrippen met elkaar in verband te brengen ontstaat een theorie. Deze theorie
krijgt de vorm van een verhaallijn. Bij deze verhaallijn wordt in de regel rijkelijk
gebruikgemaakt van situatieschetsen en citaten om de lezer een gevoel van
verbondenheid met de casus te geven (Glaser & Strauss, 1967, Locke, 2001).

Het eindresultaat van onderzoek met behulp van grounded theory is een rijke
beschrijving van de situatie die is opgebouwd rondom kernbegrippen die een
verklaring bieden voor de gebeurtenissen. Op deze manier onthult een grounded
theory patronen en processen. Een dergelijke theorie maakt begrijpelijk hoe een
groep mensen, via hun sociale interacties, hun werkelijkheid definieert en daarnaar
handelt (Cutcliffe, 2000).

De grounded theory is een methodologie voor theorievormend onderzoek. Het gaat
hier om het ontdekken van nieuwe inzichten in de vormgeving van organisatie-
overstijgende samenwerking, aan de hand van zorgvuldig praktijkonderzoek. Niet de
theorie, maar de praktijk is daarbij leidend.

De keuze voor theorievormend onderzoek ontstaat omdat de onderzoeksvraag
gericht is op nieuwe vormen van samenwerking. Het antwoord moet niet gevonden

TUS S EN WAL EN SCH IP

17



worden in de bestaande praktijk of in bestaande theorie. Het antwoord op de
onderzoeksvraag ligt besloten in nieuwe initiatieven van mensen die zoeken naar
oplossingen voor de geschetste problematiek. Bestaande literatuur uit relevante
domeinen vormt daarbij een aanvullende bron van inzichten en een referentiepunt
voor het benoemen van nieuwe inzichten die ontstaan in deze casus.

De geselecteerde casus van de Münchhausenbeweging is een casus die aansluit bij
de open vraagstelling. Er is sprake van een open zoektocht naar ketensamenwerking,
waarbij er vooraf niet gericht wordt aangesloten bij een bestaande aanpak, denk-
richting of theorie.

In de loop van het onderzoek wordt steeds meer zichtbaar dat er sprake is van een
unieke casus. Een vergelijkbaar initiatief wordt elders niet aangetroffen. In de loop
van het onderzoek dient de social movement theorie zich aan als het meest verwante
theoretische kader voor het bestuderen van de casus. Bij bestudering van deze
theorie blijkt opnieuw dat er geen voorbeelden gevonden worden van vergelijkbare
cases of van bestaande theorievorming over het organiseren van organisatieover-
stijgende samenwerking als een beweging. Het organiseren van een ‘beweging voor
ketensamenwerking’ is een nieuwe aanpak.

De leden van de Münchhausenbeweging zeggen dat hun aanpak vraagt om een
lange adem. Het gaat niet om het boeken van snelle successen, maar het gaat om een
zoektocht naar structurele veranderingen. Dit betekent dat de leden zich commit-
teren aan een meerjarig traject. Voor de bestudering van de casus betekent dit dat
het mogelijk is om een longitudinaal onderzoek uit te voeren. De combinatie van een
unieke casus en de longitudinale bestudering leidt tot de keuze voor single case
onderzoek (vergelijk Yin, 2003).

Twee overwegingen hebben geleid tot de keuze voor grouded theory als onder-
zoeksmethodologie. Ten eerste wordt grounded theory beschouwd als de meest
gebruikte kwalitatieve onderzoeksmethodologie in de sociale wetenschappen
(Denzin & Lincoln, 1994). Er is een brede ervaring met toepassing van deze
methodologie in managementonderzoek (Locke, 2001). Het is daarmee een veel
beproefde en goed gedocumenteerde methodologie. Daarnaast geldt dat het een
belangrijke kracht van grounded theory is, dat deze gedetailleerde beschrijvingen van
werkwijzen voor data-analyse bevat. Daarmee biedt de methode houvast en verant-
woordingsmogelijkheden voor het onderzoeksdesign. Dit is prettig in een onder-
zoeksopzet – inductief, single case – die vanwege de moeilijkheden van validatie en
generalisatie van onderzoeksresultaten gemakkelijk onder kritiek kan komen te staan
(Strauss & Corbin, 1998, Locke, 2001, Yin, 2003, Guba & Lincoln, 2004).

In de loop van het onderzoek wordt aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit
gebeurt om de bevindingen te confronteren met inzichten vanuit de theorie. Door
dit te doen wordt het mogelijk om gaandeweg steeds kritisch te reflecteren op de
aanpak van de Münchhausenbeweging en om aanvullende inzichten in te brengen
voor de analyse van de casus. Zo ontstaat een ‘dialoog’ tussen de casus en de theorie.
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Deze aanpak versterkt de consistentie van de beschrijving en de zeggingskracht
van het onderzoek. Zo leidt het literatuuronderzoek tot kennis over de betekenissen
die andere onderzoekers hechten aan de ontwikkelde begrippen. Daarmee wordt het
mogelijk om de betekenis van de gebruikte begrippen te verdiepen en te verduide-
lijken. Verder biedt deze aanpak de kans om de betekenissen die in deze studie
gehecht zijn aan de begrippen te positioneren ten opzichte van reeds bestaande
betekenissen van deze begrippen.

Het literatuuronderzoek biedt zo de gelegenheid om de zeggingskracht van de
studie te vergroten. Door via de literatuur inzichten te betrekken uit het gehele
werkveld van organisatieoverstijgende samenwerking en in het bijzonder uit het
werkveld van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, ontstaat een
verbreding van inzichten.

Het doel van de studie is om nieuwe theorie te ontwikkelen. Bij de aanpak is gekozen
voor het ontwikkelen van een theorie vanuit het perspectief van ‘begrijpen’. In
dergelijke theorieën wordt de theorie beschreven als een verhaal dat inzicht geeft
in de gebeurtenissen. Het verbindt fenomenen en het legt uit waarom daden,
gebeurtenissen, structuren en gedachten zijn ontstaan. Het verhaal legt uit, voorspelt
en behaagt (Sutton & Shaw, 1995). In de studie is er veel aandacht voor taal. Het
taalgebruik van de leden van de Münchhausenbeweging geeft houvast om hun
denken te doorgronden. Daarom is er veel aandacht voor de begrippen die de leden
van de Münchhausenbeweging zelf hanteren. Deze zogenaamde ‘in-vivo’ begrippen
(Strauss & Corbin, 1998) worden gerelateerd aan het taalgebruik uit de weten-
schappelijke literatuur.

De studie sluit af met een kritische reflectie van de bevindingen ten opzichte van
de literatuur. Daarmee wordt zichtbaar wat nieuw is in de gevonden onderzoeksre-
sultaten. Zodoende ontstaat zicht op de toegevoegde waarde van deze studie en
wordt de bijdrage van deze studie aan het wetenschappelijke discours expliciet
gemaakt.

1.7 Leeswijzer

Hoofdstuk twee bevat een beschrijving van de Münchhausenbeweging. Deze
beschrijving start met een schets van de gebeurtenissen in de initiatieffase en in
de daaropvolgende fase waarin het initiatief zich omvormt tot een beweging. Daarna
wordt de kern van de aanpak in beeld gebracht. Dit gebeurt door het beschrijven van
de beweging met begrippen die kenmerkend zijn voor de zich ontwikkelende manier
van denken en werken. Het hoofdstuk sluit af met een aantal typeringen voor
verschillende elementen van de aanpak. Daarmee wordt de aanpak zichtbaar als een
zoekproces dat verloopt langs verschillende paden.
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Hoofdstuk drie geeft een beschrijving van de aanpak van het onderzoek. Verder
geeft dit hoofdstuk een beschrijving van de ontwikkeling van de grounded theory als
onderzoeksmethodologie. Vanuit deze beschrijving wordt dit onderzoek gepositio-
neerd in de veranderende onderzoekstraditie van de grounded theory. Dit hoofdstuk
is geplaatst, nadat de eerste resultaten van het onderzoek in hoofdstuk twee in beeld
gebracht zijn. Dit is gedaan omdat inzicht in de casus helpt om de beschrijving van
het onderzoeksproces te kunnen meebeleven.

De beschrijving van de aanpak van deMünchhausenbeweging leidt tot een typering van
de identiteit van de beweging en tot een model voor het stelsel van overtuigingen van de
leden van de Münchhausenbeweging. Deze identiteit en dit stelsel van overtuigingen
zijn beschreven met behulp van een achttal begrippen. Aan ieder van deze begrippen is
een apart hoofdstuk gewijd. Ieder van deze hoofdstukken begint met een verdiepende
beschrijving van een aspect van de casus. Hierbij worden verhalen, die ten dele al zijn
aangestipt in hoofdstuk twee, nader uitgewerkt. Deze beschrijving staat ten dienste aan
de verdere verdieping van het betreffende begrip. Daarbij worden van ieder van de
begrippen verschillende dimensies zichtbaar. Verder bevat ieder van deze hoofdstukken
een beschrijving van de betekenis van dit begrip vanuit de literatuur. Vanuit een
confrontatie van de casus en de literatuur wordt de betekenis van het betreffende begrip
verdiept. Er wordt zichtbaar welke nieuwe inzichten door de uitvoering van dit
onderzoek ontstaan.

Hoofdstuk twaalf is een afsluitend hoofdstuk. De kernbegrippen van de aanpak van
de Münchhausenbeweging passeren hierin de revue. Hierin wordt zichtbaar hoe een
beweging voor ketensamenwerking kan functioneren en wat de boodschap van deze
beweging is voor dit werkveld. In dit hoofdstuk wordt expliciet gemaakt wat deze
studie toevoegt aan bestaande theoretische inzichten over ketensamenwerking in een
maatschappelijk speelveld en over organiseren als een beweging.

Dit hoofdstuk bevat tevens een beschrijving van de CoBrA-beweging. In deze
beschrijving wordt zichtbaar dat er parallellen zijn met de Münchhausenbeweging.
De CoBrA-beweging wordt niet opgevoerd als een tweede studieobject, maar als een
bron van inspiratie. Zij maakt zichtbaar hoe mensen in staat zijn om betekenisvolle
veranderingen in hun eigen werkveld te creëren. Zij vormt een aansporing om voort
te gaan op de ingeslagen weg. Niet omwille van de roem, maar eenvoudig weg om
‘de plicht als soldaat te doen’ (Baron van Münchhausen).
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2 De Münchhausenbeweging

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

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

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

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

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

2.1 Het ontstaan en de ontwikkeling van de Münchhausenbeweging

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

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

Initiatiefnemer Functie

Martien Kromwijk Bestuursvoorzitter Woonbron

Dominic Schrijer Bestuurder deelgemeente Charlois

Sjef Czyzewski Bestuursvoorzitter Bouman GGZ

Piet Boekhoud Bestuursvoorzitter Albeda College

Aad van Nes Directeur Roteb

Henry van Vlodrop Bestuursvoorzitter Zadkine College

Tabel 2.1 Initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging
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2.1.1 De initiatieffase

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

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

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

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

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

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

HOOFDSTUK 2

24



stand. Zonder veel discussie wordt de tekst in oktober 2005 door de initiatiefgroep
omarmd.

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

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

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

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

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

2.1.2 Het symposium Münchhausenbeweging

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

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

Wonen 21 12

Zorg 11 8

Werken 15 7

Leren 10 6

Gemeente/veiligheid 11 9

Initiatiefnemers/sprekers 10 8

Totaal 78 45*

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

Tabel 2.2 Overzicht van deelnemers aan het symposium Münchhausenbeweging.

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

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

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

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

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

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

2.1.3 De sociëteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.munchhausenbeweging.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij een volgende bespreking van de bestuurders in januari 2007 worden de eerder
vastgestelde intenties herhaald. De prioriteit moet liggen bij het onderhouden van de
sociëteit en bij het leggen van contacten met het college van Rotterdam. Daarvoor
moeten de wethouders die sociale zaken in de portefeuille hebben, de directe
aanspreekpunten zijn: “We zijn nu om te beginnen vrienden geworden. We kennen
elkaar. Laten wij een plan maken hoe wij de kaders willen doorbreken”, zegt één van
de aanwezige bestuurders. Het idee is om tegen de grote vakantie ‘een punt’ te
hebben: “We maken dijkdoorbraken. Er zijn voorbeelden, zoals in de jeugdzorg. Met
woningcorporaties zitten er ook breuklijnen in de kokers. Laten we een visie
ontwikkelen en er werk van maken.” In het voorjaar van 2007 vindt een eerste
bespreking van een afvaardiging van bestuurders uit de Münchhausenbeweging met
de wethouders sociaal van de gemeente plaats. In de zomer vindt een tweede
bespreking plaats. Een voorlopig afsluitende derde bespreking vindt plaats in januari
2008 (hierover meer in paragraaf 2.4.4).
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Naast deze drie besprekingen blijven de baronnenbesprekingen voortgaan. Zij
staan in het teken van het doorontwikkelen van de sociëteit en van kleinschalige
initiatieven. Soms komen zij als voltallige groep bijeen. Op andere momenten is het
weer de kleine groep initiatiefnemers die nieuwe impulsen geeft aan de samen-
werking. Zo starten de initiatiefnemers in december 2009 een nieuwe reeks
gesprekken waarin zij kijken hoe ze nieuwe impulsen kunnen geven aan de
beweging. Daarbij gaat de aandacht uit naar het verder uitdragen van het gedachte-
goed van de beweging. Dit geldt zowel in de richting van het concrete niveau van de
medewerkers die actief zijn in de uitvoering, als in de richting van de politiek, die
volop bezig is met de aanloop naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

2.1.5 De groei van de Münchhausenbeweging

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

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

Maart 2007 Mei 2009

Wonen 9 12

Zorg 7 14

Werk 5 9

Leren 5 11

Gemeente/veiligheid 9 14

Individuele belangstellenden (38) –

Totaal 35 60

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

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

het
Münchhausenmanifest 

Besprekingen van
de Initiatiefgroep

Zomerdebat  ‘het souterrain
van de woningmarkt’

Besprekingen van
de Procesgroep 

het Symposium
Münchhausenbeweging 

De Sociëteit

de Code of Conduct

Baronnenbijeenkomsten

2 februari 2006

7 september 2004

Besprekingen met
de wethouders ‘sociaal’ 

heden

Figuur 2.3 Tijdlijn van de Münchhausenbeweging
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2.2 De situatie in Rotterdam

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

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

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

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

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

2.2.1 Aard en omvang van de doelgroep

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

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

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

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

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

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

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

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

Dienst SoZaWe, Sociaalwetenschappelijke Afdeling, Rotterdam.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 De aanpak van de Münchhausenbeweging

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

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

2.3.1 De cirkel van succes

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

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

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

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

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

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

Zaken doenKansen
creëren 

Successen
vieren 

Figuur 2.4 De cirkel van succes

2.3.2 Waarden van de Münchhausenbeweging

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

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

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

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

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

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

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

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

De waarde van het ‘geen nee zeggen’ wordt door Piet Boekhoud in de
documentaire over de Münchhausenbeweging op een aansprekende manier onder
woorden gebracht: “Ik interpreteer het zo dat we … Ik heb getekend dat ik ze niet
laat vallen. Dat ze op mij kunnen rekenen. Daar gaat het voor mij om. Voor de rest
het zijn allemaal woorden, maar het gaat er gewoon om van, je kunt op me rekenen.
(Onvoorwaardelijk?)… Ja…ja…ja…”

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

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

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

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

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

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

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

‘Last but not least’ gaat het bij deze waarde ook om het doorbreken van de
bureaucratie. Leden van de Münchhausenbeweging voelen zich vaak geconfronteerd
met een web aan regelgeving. Tussen de verschillende wetten en regels bestaat een
slechte aansluiting. Dat werkt remmend op het bieden van oplossingen. Slecht
aansluitende wetgeving wordt in de gesprekken wel aangeduid als de kern van het
probleem. Een voorbeeld hiervan haalt Van de Wetering (BoumanGGZ) aan in de
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documentaire over de Münchhausenbeweging, waarin hij vertelt dat strijdige regel-
geving ertoe leidt dat je in een situatie komt “waarin de café-eigenaar zijn pand heeft
aangepast en van de brandweer moet zorgen dat zijn deur naar buiten opengaat en
van, weet ik veel, woningbouwtoezicht die deur naar binnen toe open moet gaan.”
Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging vult Czyzewski hierop aan:
“De organisatie is vaak met handen en voeten gebonden aan landelijke en
Rotterdamse regelgeving. Ik krijg uit Den Haag ook allerlei regels opgelegd die
het voor mijn organisatie niet eenvoudiger maken om iets te kunnen betekenen voor
mensen die het op een bepaald moment zelf niet redden. Dat moet écht anders.”

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

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

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

DE MÜNCHHAUSENBEWEG ING

47



Waarde Hieraan verbonden betekenis

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

een hulpvraag en niet vanuit het eigen belang

Creëren van maatwerk

Integraal denken

Geen nee zeggen Betrokkenheid bij de doelgroep

Loyaliteit naar elkaar

Oplossingsgerichtheid

Elkaar respecteren Respecteren van elkaars expertise

Respecteren van elkaars posities en structuren

Aanspreken van elkaar

Verantwoordelijkheid nemen Verantwoordelijkheid nemen voor het integrale

probleem van de eigen cliënten

Verantwoordelijkheid nemen voor het onder-

houden van een netwerk van partners

Creëren van capaciteit voor leden van de doelgroep

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

wijzen

Creativiteit

Bureaucratie doorbreken

Tabel 2.4 Waarden van de Münchhausenbeweging en de hieraan verbonden betekenissen

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

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

2.3.3 De essentie van het gedachtegoed van de Münchhausenbeweging

Het handelen van de Münchhausenbeweging en haar centrale waarden zijn ingebed
in een basis, die gevormd wordt door de identiteit van de beweging en haar stelsel
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van overtuigingen. Deze identiteit en dit stelsel van overtuigingen vormen de
essentie van het gedachtegoed van de beweging. Hier wordt zichtbaar wat het
handelen van leden van de Münchhausenbeweging verklaart.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Typering van de aanpak van de Münchhausenbeweging

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

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

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

2.4.1 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een zoekproces

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en verantwoordelijkheidsgevoel.

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

ontstaan afspraken tussen ketenpartners?

5. Hoe verhogen we de betrokkenheid van het bedrijfsleven?

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

een succes van zulke projecten kunnen maken?

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

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

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

samenwerking, hoe trek je elkaar omhoog?

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

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

inbouwen en welke risico’s moeten we nemen?

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

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

de inhoud?

12. Wat is het effect van de Münchhausenbeweging?

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

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

hoe kan je de ketenprocessen ordenen?

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

ze?

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

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

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

beïnvloeding?

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

houden?

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

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

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

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

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

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

2.4.2 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van zingeving

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultuurverandering

Beïnvloeding van politiek
en stadsbestuur 

Structuurverandering

Bewust-
wording

Ontmoeten

Doen

Zingeving        

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

2.4.3 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van
cultuurverandering

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

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

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

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

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

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

13 Projectplan stadsetiquette, Rotterdam, 2001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In het najaar van 2005 is een eerste en niet succesvolle poging gedaan om contacten
te leggen met het stadsbestuur. Uit de interviews met de initiatiefnemers van januari
2006 blijkt dat zij in deze fase vrijwel unaniem kiezen voor een lijn van terug-
houdende omgang met de politiek. De initiatiefnemers benadrukken dat ze het
willen doen op eigen kracht en vanuit de instituties. Alleen Dominic Schrijer vormt
een uitzondering. Hij toont zich een voorstander van een meer politieke insteek.
Tijdens een interview dat in het kader van dit onderzoek met hem is gehouden in
januari 2006, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, spreekt hij de nadrukkelijke
wens uit dat de discussie wordt opgetild boven het niveau van de disciplines. Hij wil
de discussie naar het college brengen en van daar uit vertalen naar een bestuurlijk
niveau. Hij heeft behoefte aan focus bij wethouders en directeuren van diensten.
Voorlopers moeten bewerkt worden met subsidies. In tweede instantie moet
wetgeving ontwikkeld worden die het gedrag van de hele sector reguleert. De
Münchhausenbeweging zou daarvoor een prominent signaal moeten afgeven voor
de aanstaande verkiezingen. Tijdens dit zelfde interview toont hij dat hij zich bewust
is van de verschillen in standpunt hierover. Hij onderschrijft ook het belang van
terughoudendheid in bestuurlijke en politieke relaties, om daarmee te voorkomen
dat het initiatief vooraf een bepaalde politieke kleur geeft. Hij benadrukt echter de
kans die de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen van februari 2006 biedt,
om deze thematiek stevig in te bedden bij de gemeentelijke diensten en bij de
partners.
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In januari 2007 komt het idee van het leggen van contacten met het stadsbestuur
opnieuw op tafel. Tijdens een baronnenbespreking bevestigen de deelnemers het
belang van de sociëteit. Zij willen echter in aanvulling daarop zoeken naar moge-
lijkheden om met nieuwe impulsen te komen. “We zijn aan het repareren, maar die
dingen moeten we nu structureel oplossen. Dat is een baronnentaak.” “We moeten
dijkdoorbraken creëren zoals in de jeugdzorg. Zoeken naar de opschaling van
uitvindingen die gedaan zijn tijdens het oplossen van praktische cases. Met wo-
ningcorporaties zitten er ook breuklijnen in de kokers. Laten we een visie ontwik-
kelen en er werk van maken.” Er wordt zowel gesproken over mogelijkheden om te
werken aan structurele oplossingen binnen de eigen gelederen, als over mogelijk-
heden om samen op te trekken met het college, waar Schrijer inmiddels deel van
uitmaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5 De aanpak van de Münchhausenbeweging als een proces van
structuurverandering

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

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

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

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

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

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

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

1. Strategie ontwikkelen voor de ketensamenwerking

2. Financiering bundelen

3. Regelgeving respecteren en trotseren

4. Mensen verleiden tot Münchhausencode

5. Bedieningsconcepten ontwikkelen

6. Instroom en toeleiding organiseren

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

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

9. Uitstroom en nazorg organiseren

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

11. Leren door evalueren

Tabel 2.6 Overzicht van ketenprocessen zoals geformuleerd door de procesgroep

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

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

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

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

Grounded theory is een inductieve methodologie. Zij wordt gebruikt om theorieën te
ontwikkelen op basis van veldwerk. De methode werkt door het ontwikkelen van een
groot aantal begrippen bij de casus, die later in een proces van groeperen en
selecteren worden gecondenseerd. Zo ontstaat een geheel van goed uitgewerkte en
onderling gerelateerde begrippen die het gedrag in de casus verklaren.

Dit hoofdstuk vormt een beschrijving van de zoektocht naar het verwerven van
begrip van de gebeurtenissen. Het begint met een verslag van de omgang met de casus,
met de data en met de literatuur. Aansluitend wordt de ontwikkeling beschreven die de
methodiek van grounded theory in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Daarin
wordt zichtbaar dat onderzoekers de methode gebruiken vanuit verschillende weten-
schappelijke positioneringen. Dit leidt tot verschillen in de omgang met literatuur en
tot verschillen in de betekenis die gehecht wordt aan de uitkomsten van dergelijk
onderzoek. Dit hoofdstuk sluit af met een methodologische plaatsbepaling. Hier wordt
zichtbaar vanuit welke methodologische stroming dit onderzoek is uitgevoerd. Daarbij
gaat het hoofdstuk in op de uitvoering van het veldonderzoek en op de rol van
literatuuronderzoek in deze studie. Er wordt zichtbaar hoe er toegewerkt is naar een
onderzoeksresultaat dat zeggingskracht heeft voor situaties binnen en buiten de directe
context van de casus.

3.1 Het verloop van het onderzoek

Deze paragraaf schetst het verloop van het onderzoek in de periode september 2005
tot januari 2010. Dit verloop is ingedeeld in drie fasen. De eerste fase is de fase van
initiële dataverzameling en van het open coderen. Daarna volgt een fase van het
groeperen en selecteren van de begrippen. De slotfase van het onderzoek staat in het
teken van het ontwikkelen van de grounded theory in relatie tot aanvullende
onderzoeksgegevens en tot de literatuur.
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Deze onderzoeksopbouw komt overeen met de in de methodologie voorgeschre-
ven opvolging van fasen van onderzoek. Zij worden benoemd als de fasen van
voorbereiding (waarin onder meer de selectie van cases plaatsvindt), dataverzame-
ling, ordening van data, data-analyse en literatuurvergelijking. Deze fasering moet
beschouwd worden als een theoretische fasering. De verschillende fasen worden niet
strikt sequentieel doorlopen (Pandit, 1996).

3.1.1 Voorbereiding, initiële dataverzameling en open codering

In de loop van 2005 rijpt het plan om een promotieonderzoek uit te voeren.
Vraagstukken die mij bezighouden zijn vraagstukken die samenhangen met orga-
nisatieoverstijgend samenwerken en met organiseren vanuit betrokkenheid. Dan
maakt Kees Ahaus mij in september 2005 attent op het bestaan van de Münchhau-
senbeweging. Ik lees een aantal stukken en ontdek dat deze casus een uniek
antwoord zou kunnen bieden op een aantal onderzoeksvragen die zich op dat
moment ontwikkelen. Ahaus introduceert mij bij de beweging op 10 oktober 2005.
Deze bespreking vormt de start van het onderzoek. Ik licht de intenties en de
voorgenomen aanpak van het onderzoek kort toe. Tijdens de bespreking krijg ik
toestemming om deel te nemen aan alle besprekingen en krijg ik toegang tot alle
beschikbare gegevens over de Münchhausenbeweging.

In de opvolgende periode verken ik verschillende mogelijkheden om meerdere
cases van organisatieoverstijgende samenwerking aan het onderzoek toe te voegen.
Het lukt echter niet om een vergelijkbare case te vinden. Inmiddels blijkt dat deze
case de potentie heeft om een grote rijkdom aan materiaal te bieden en om langere
tijd te bestaan, zodat deze longitudinaal gevolgd kan worden. Daarom wordt
besloten om het onderzoek uit te voeren als een single case onderzoek.

In de aansluitende periode volg en beschrijf ik de maandelijkse bijeenkomsten
van de initiatiefnemers. Verder houd ik in het eerste kwartaal van 2006 met ieder
van de zes initiatiefnemers een interview. Deze interviews worden uitgevoerd als
open interviews. De resultaten worden vastgelegd in een uitvoerig gespreksverslag,
dat ter aanvulling en accordering wordt voorgelegd aan de betrokkenen.

Parallel begin ik met het lezen van literatuur over ketens en netwerken. Hierbij
gaat het bewust nog niet om het zoeken naar verbanden tussen verschillende
artikelen. De bestudering van de literatuur wordt gebruikt als een eerste oriëntatie
op de vraagstukken die in het academische werkveld aan de orde zijn en als
voorwerk voor later diepgaand literatuuronderzoek. Dit oriënterende gebruik van
literatuur wordt door Strauss en Corbin (1998) benoemd als ‘theoretical sensitizing’,
het gevoelig worden voor verschillende thema’s die in de casus aan de orde kunnen
zijn.

Verder verzamel en bestudeer ik in deze fase verslagen van besprekingen van de
Münchhausenbeweging en andere teksten uit de casus zoals het Münchhausenma-
nifest.
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In juni 2006 start de data-analyse. Dit gebeurt door het open coderen van de
volgende bronnen:
A. eigen verslagen van interviews met initiatiefnemers (jan.-mrt. 2006);
B. eigen aantekeningen van vergaderingen van de initiatiefgroep (sept. 2005-feb.

2006);
C. verslagen van interviews die in januari 2005 door Marjolein Vervaet, commu-

nicatieadviseur, zijn gehouden met de initiatiefnemers;
D. uitspraken van de initiatiefnemers en van enkele leden van de initiatiefgroep over

de Münchhausenbeweging, in de documentaire ‘It takes a village to raise a child’
(Robbert Jan Brouwer, okt. 2005, te zien op: www.munchhausenbeweging.nl).

Al dit materiaal komt uit direct veldwerk. Het voordeel van deze bronnen boven de
andere beschikbare documenten is dat zij de oorspronkelijke reacties van betrokke-
nen weergeven, zonder dat deze reacties door anderen bewerkt zijn tot overkoepe-
lende inzichten of conclusies. Het materiaal van deze bronnen is onafhankelijk
verzameld door verschillende onderzoekers. Deze aanpak brengt met zich mee dat er
methodische verschillen bestaan in observatietechnieken en in invalshoeken voor de
bevraging door de verschillende onderzoekers. Hiermee ontstaat diversiteit in het
materiaal. Introductie van dergelijke verschillen zou in theorietoetsend onderzoek
moeten worden vermeden, maar is in theorievormend onderzoek gewenst, om de
rijkdom van het materiaal te vergroten en de onderzoeker uit te dagen verschillen te
overbruggen (Brewer & Hunter, 2006). Deze keuze voor de inbreng van een
diversiteit aan data kan beschouwd worden als een vorm van data triangulatie
(Yin, 2003).

De eerste ronde van het open coderen voer ik uit met Robbert Jan Brouwer en met
Bart-Jan Pennink. Brouwer is filmmaker te Rotterdam. Hij is bekend met de
Münchhausenbeweging en is geïnteresseerd in vraagstukken rondom organisatie-
ontwikkeling en leiderschap. Pennink is universitair docent te Groningen en is
gepromoveerd op een onderzoek naar ‘samen managen met beelden’. Hij is niet
vooraf bekend met de Münchhausenbeweging. Door de samenwerking met hen
beiden ontstaat in dit stadium een diversiteit aan invalshoeken bij het coderen. Deze
bewuste inbreng van deze verschillende invalshoeken kan beschouwd worden als een
vorm van triangulatie van onderzoekers (Yin, 2003).

De methodieken van de grounded theory schrijven niet voor of coderen
individueel of in samenwerking met anderen moet gebeuren. In het onderzoek
gebeurt het coderen op meerdere momenten met anderen samen. Omdat het
coderen arbeidsintensief werk is en omdat het de kern vormt van het verbinden
van de onderzoeker met de casus, kies ik er als hoofdonderzoeker voor om dit in
tussenliggende fasen zelfstandig uit te voeren.

Tijdens deze eerste ronde van het open coderen zijn onderzoeksgegevens
uit dataset A opgeknipt in fragmenten ter grootte van één zinsdeel tot maximaal
3 zinnen. De totale set bestaat uit 209 fragmenten. Dit coderen gebeurt in één
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gezamenlijke bijeenkomst van één dag. Ieder fragment wordt kort besproken en
vervolgens koppelen wij ieder afzonderlijk één begrip aan het fragment. De bijeen-
komst begint open. Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er geen begrippen
ontwikkeld of gekozen. In het totaal levert deze bijeenkomst 106 begrippen op.
Deze begrippen worden beschouwd als voorlopige begrippen (provisional codes,
Strauss & Corbin, 1998).

Aansluitend codeer ik in de opvolgende maanden de datasets B, C en D op
dezelfde wijze. Deze sets bestaan uit respectievelijk 99, 260 en 60 fragmenten. Hierbij
behoud ik de spelregel dat per fragment maximaal 3 begrippen worden toegekend,
maar nu door één onderzoeker. In totaal levert het open coderen een duizendtal
koppelingen tussen fragmenten en begrippen.

Bij het coderen van de data ontstaan begrippen die later onderscheiden kunnen
worden in begrippen die zijn ontleend aan de woordkeuze uit de casus en begrippen
die ontleend zijn aan de theorie. Voorbeelden van begrippen die ontleend zijn aan de
woordkeuze uit de casus zijn ‘geen nee zeggen’ en ‘vitale coalitie’. Dergelijke
begrippen worden in de methodiek aangeduid als onafhankelijke, of in-vivo
begrippen. Voorbeelden van begrippen die zijn ontleend aan de theorie of aan het
gangbare organisatiekundige taalgebruik zijn begrippen zoals ‘klantoriëntatie’ en
‘kleinschaligheid’. Dergelijke begrippen worden in de methodiek aangeduid als
theoretische begrippen. In een enkel geval dient zich een specifiek begrip aan dat
direct voortvloeit uit de eerste bestudering van de literatuur over ketens en
netwerken. Een voorbeeld van een dergelijk begrip is ‘moving forward the collabo-
rative agenda’ van Huxham en Vangen (2000). Het gebruik van dergelijke begrippen
is in een latere fase vermeden om daarmee het effect van bias bij de interpretatie van
data te vermijden (Strauss & Corbin, 1998).

Gedurende het onderzoek blijf ik het onderscheid tussen in-vivo begrippen en
theoretische begrippen benadrukken. Dit helpt om gevoel te krijgen voor de waarde
van deze begrippen in het onderzoek. Dit gebeurt overigens zonder een strikt
overzicht te maken waarbij de begrippen worden ingedeeld in deze categorieën.
Glaser (1978) schrijft over de in-vivo begrippen dat zij van het eerste belang zijn. Zij
representeren een directe verbinding met de data. De theoretische begrippen
representeren de betekenis die de onderzoeker hecht aan de data. Het is de uitdaging
voor de onderzoeker om een brug te slaan tussen de in-vivo begrippen en de
theoretische begrippen.

Het gehele proces van het open coderen mondt uit in een begrippenboek. Dit is een
databestand dat bestaat uit een verzameling begrippenkaarten (concept cards,
Turner, 1981, 1983). Ieder van deze kaarten bevat een typering van een ontwikkeld
begrip en bevat alle datafragmenten waar het betreffende begrip aan gekoppeld is.

Tijdens het ontwikkelen van het begrippenboek voeg ik begrippen samen of splits
ik ze op. Begrippen worden samengevoegd als uit nadere bestudering van de
fragmenten blijkt dat verschillende begrippen gebruikt zijn voor vergelijkbare
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concepten. Zo vervalt het begrip ‘kloof’ en worden de bijbehorende fragmenten
toegevoegd bij het begrip ‘cultuurverschillen’. Dit gebeurt omdat alle fragmenten
onder het begrip ‘kloof’ te maken hebben met een ‘cultuurkloof’. Omgekeerd worden
begrippen opgesplitst waar blijkt dat er twee onderscheiden betekenissen onder één
begrip zijn samengevoegd. Zo blijkt dat het begrip ‘initiatief’ zowel fragmenten bevat
die verwijzen naar een initiatiefrijke houding als fragmenten die verwijzen naar het
Münchhauseninitiatief als entiteit. Op deze wijze ontstaat een eerste begrippenboek
met in het totaal 181 begrippen (versie november 2006).

In deze fase van het uitwerken van datasets maak ik aantekeningen in het
begrippenboek en in een onderzoekslogboek. Deze aantekeningen bevatten eerste
inzichten in de betekenis van de begrippen en in de verbanden tussen de begrippen.
Deze techniek staat bekend als memoing (Strauss & Corbin, 1998, Glaser, 2004). Het
uitwerken van dergelijke aantekeningen wordt benoemd als een belangrijk instru-
ment in de theorievorming. Bij het teruglezen van deze aantekeningen valt op dat
dezelfde of slechts marginaal voortgeschreden inzichten soms op meerdere momen-
ten opnieuw beschreven zijn. Daaruit wordt zichtbaar dat het spel met het materiaal
soms de kenmerken heeft van de processie van Echternach: ‘drie stappen voorwaarts
en weer twee stappen terug’. Dit spel vormt de uitdaging en het plezier van de
methodiek. Inzichten rijpen en zetten zich pas vast als ze meerdere malen verworven
zijn.

In deze gehele fase werk ik verder aan de literatuurstudie. Daarbij gaat het vooral om
literatuur die samenhangt met de zich vormende begrippen. Gedurende de eerste
twee jaren van het onderzoek noteer ik aantekeningen over de bestudeerde literatuur
op de begrippenkaarten. Ook schrijf ik associaties met waarnemingen uit de
Münchhausenbeweging in de kantlijn van de bestudeerde boeken en artikelen.
Verder ga ik niet. Ik ben bewust nog niet op zoek naar het ordenen van inzichten uit
de literatuur tot samenhangende concepten of modellen. Ook ben ik nog niet actief
bezig met het grondig verbinden van inzichten uit het literatuuronderzoek met de
onderzoeksgegevens.

3.1.2 Groepering en selectie van begrippen

Bij het coderen van de laatste reeks data in november 2006 ontstaat het probleem dat
het aantal begrippen te groot is om te hanteren. Het coderen vraagt in deze fase veel
tijd, omdat steeds opnieuw de hele lijst nagelopen moet worden. Daarom starten in
deze fase het groeperen en selecteren van begrippen. Deze activiteiten worden door
Strauss en Corbin (1998) aangeduid als ‘axial coding’ (groeperen) en ‘selective
coding’ (selectie). Glaser (2004) beschouwt dit als één integrale activiteit en spreekt
van ‘constante vergelijking’.
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Bij deze activiteit wordt soms één van de al gekozen begrippen verheven tot het
centrale begrip van een cluster. Ook komt het voor dat er een nieuw overkoepelend
begrip ontstaat.

In deze fase start ook het maken van schematische modellen. Bij deze modellen
wordt de samenhang tussen begrippen geschetst. Zo ontstaat in deze fase een
eerste versie van de cyclus van ‘kansen zien’, ‘zaken doen’ en ‘successen vieren’,
die later aangeduid wordt als de cirkel van succes. Een voorbeeld van een model
uit deze fase is weergegeven in figuur 3.1. Met de ontwikkeling van deze
modellen ontstaat een concrete formulering van een gedachtelijn die een verbin-
ding legt tussen de begrippen. Strauss en Corbin (1998) benadrukken het belang
van het gebruik van dergelijke modellen in combinatie met het schrijven van
memo’s, omdat de onderzoeker zichzelf daarmee dwingt een coherente analyse te
formuleren.

Zaken doen

Resultaten /
Succes

Vertrouwen

manifest
Code of Conduct

Kansen

Geen nee zeggen

Openheid

Respect

Urgentie

Probleemsituatie

Ontmoetingsplaats

sociëteit

Publiciteit

Vieren

Klantoriëntatie

Vitale coalitie

Zingeving

Samenbinden Stimuleren

Verantwoorde-
lijkheid nemen

Figuur 3.1 Model uit het najaar van 2006 waarin de cirkel van succes zichtbaar wordt

In oktober 2006 houd ik een presentatie voor bestuurders die lid zijn van de
Münchhausenbeweging, over de tot dusver verzamelde inzichten. De reacties op
deze presentatie vormen nieuwe input voor de verdere weging en ordening van
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begrippen. Zo wordt in deze bespreking het begrip zingeving, dat als één van de
centrale begrippen in het proces van het groeperen naar voren is gekomen, door de
aanwezigen geaccentueerd en belangrijk gemaakt. Een dergelijke terugkoppeling kan
volgens Brewer en Hunter (2006) gebruikt worden als een aanvullende bron van
informatie en als een lichte vorm van verificatie.

Op de bovenstaande wijze ontstaat in eerste instantie een overzicht van 12 van
dergelijke centrale begrippen en 120 begrippen (december 2006). In tweede instantie
ontstaat een overzicht van 16 centrale begrippen en 69 begrippen (maart 2007). Als
verdere uitwerking en als toetsing van de laatst gevormde begrippenset werk ik in
april 2007 samen met twee nieuwe onderzoekers aan het coderen van nieuw
materiaal. Deze onderzoekers zijn Cigdem Ceder en Sander van Eekelen. Ceder is
student bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Zij houdt in maart 2007 een serie
open interviews met hartenjagers uit de Münchhausenbeweging. Van Eekelen is
psychofysioloog. Hij is zelf één van de hartenjagers uit de Münchhausenbeweging.
Het materiaal dat we coderen bestaat uit de interviewverslagen van Ceder (dataset E,
287 fragmenten).

Bij dit coderen staat de gevormde begrippenset centraal. Alle onderzoekers
krijgen de begrippenset vooraf te zien. Voordat we met het coderen beginnen,
lopen we ieder van de 69 begrippen door. Tijdens de bijeenkomst zoeken we steeds
naar de betekenis van de fragmenten. Daarna controleren we of de gevonden
betekenis al is gevat in een beschikbaar begrip, of dat deze betekenis vraagt om de
formulering van een nieuw begrip. Tijdens deze bijeenkomst worden vier begrippen
toegevoegd. Opmerkelijk genoeg zijn al deze begrippen al eerder gebruikt in het
onderzoek, maar zijn zij uit beeld geraakt bij het proces van groeperen en selecteren.

Aansluitend aan deze bijeenkomst worden de fragmenten van dataset E toege-
voegd aan het begrippenboek. Ik herzie het begrippenboek opnieuw met behulp van
de methodieken van continue vergelijking.

In deze fase ontstaat het inzicht dat het proces van de Münchhausenbeweging zou
moeten worden beschreven vanuit meer dan de ene invalshoek van de cirkel van
succes. Er ontstaat een bewustzijn dat verschillende betrokkenen op een verschil-
lende manier betekenis hechten aan de Münchhausenbeweging. Zij hechten belang
aan verschillende soorten resultaten. Zo is het typerend voor deze fase dat ik twijfel
tussen het gebruik van het begrip marktplaats en het begrip ontmoetingsplaats voor
het typeren van de sociëteit. Ik begin mij te realiseren dat beide begrippen van
toepassing zijn. Sommige bezoekers van de sociëteit accentueren het belang van
ontmoeten, anderen accentueren het belang van het komen tot afspraken voor het
oplossen van problemen van mensen die tussen wal en schip vallen. Daardoor
ontstaat het idee dat het in de sociëteit gaat om (1) ontmoeten, (2) problemen
oplossen voor de doelgroep, (3) bijdragen aan een cultuurverandering bij de
betrokken organisaties en (4) zoeken naar nieuwe manieren om de problematiek
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aan te pakken. Aan ieder van deze invalshoeken wordt een groep centrale begrippen
verbonden. Daarnaast zijn er bij het coderen begrippen ontstaan die meer kunnen
worden verbonden met de essenties van de aanpak van de Münchhausenbeweging
en met leiderschapstaken. Deze begrippen worden als een aparte set gepresenteerd.
Als resultaat van deze verdere uitwerking ontstaat in juni 2007 een model met
schillen dat 21 centrale begrippen verbindt. Dit model is weergegeven in figuur 3.2.
Onder dit model liggen 73 begrippen die gekoppeld zijn aan een van de centrale
begrippen.

Zaken doen

Kansen
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Geen nee zeggen
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probleemsituatie 
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Successen
vieren 

Buiten kaders
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Vertrouwen
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nemen 

Klantoriëntatie
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verandering
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Stimuleren
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Kleinschaligheid
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Ontwikkelen

Leerproces

Figuur 3.2 Model uit juni 2007 met verschillende schillen

In deze fase start ik met het uitschrijven van het verhaal van de Münchhausenbewe-
ging. Ik schrijf conceptteksten voor hoofdstukken van het proefschrift en ik schrijf
enkele publicaties voor managementtijdschriften. Verder houd ik verschillende
lezingen over de Münchhausenbeweging.

In juli 2007 wordt de begrippenset getoetst door met een groep nieuwe onderzoekers
nieuw materiaal te coderen. We gebruiken interviews die zijn gehouden door Jan
Booister, journalist, met mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van projecten
van de Münchhausenbeweging. Verder gebruiken we een gespreksverslag van een
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bespreking van een aantal bestuurders uit de Münchhausenbeweging over de wijze
waarop een nieuwe impuls kan worden gegeven aan de beweging (dataset F en G,
samen 129 fragmenten). Deze analyse voer ik uit met Meta Peek, organisatieadviseur
(achtergrond: landbouwkundig ingenieur), Harriet Verkleij, organisatieadviseur
(achtergrond: cultureel antropoloog) en Rik Bijl, organisatieadviseur (achtergrond:
socioloog). Hierbij gebruiken we de bestaande set van 21 centrale begrippen. Het
doel van de analyse is om te testen of de groepering van begrippen onder de centrale
begrippen heeft geleid tot een dekkende set centrale begrippen.

Tijdens de bijeenkomst blijkt dat de centrale begrippen die op dat moment zijn
verbonden met ontmoeten, met de cyclus van uitvoering van projecten en met
cultuurverandering goed herkenbaar en dekkend zijn. Vrijwel alle hierin benoemde
centrale begrippen komen geregeld terug in het bestudeerde materiaal. Er ontstaat
geen behoefte om aanvullende begrippen te introduceren. Van deze centrale
begrippen wordt alleen het begrip klantoriëntatie nauwelijks herkend in deze
dataset. Voor de begrippen die verbonden zijn met het zoeken naar nieuwe
manieren om de problematiek aan te pakken, ontstaan kleine wijzigingsvoorstellen
in de centrale begrippen.

Bij de aparte groep onderliggende begrippen, die verbonden zijn met de essenties
van de Münchhausenbeweging en met leiderschapstaken, blijkt dat er wel sprake is
van herkenning van de begrippen, maar dat de gekozen centrale begrippen de lading
nog onvoldoende dekken. Daarom concentreer ik mij bij het vervolg van het
ordenen van de begrippen vooral op deze groep begrippen.

Aansluitend aan deze bijeenkomst worden de fragmenten uit deze datasets opnieuw
toegevoegd aan het begrippenboek. Ik werk verder aan de begrippenset. Dit leidt tot
een hernieuwd model, bestaande uit 22 centrale begrippen en 71 begrippen (februari
2008). Dit model bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de aanpak van de
samenwerking van de leden van de Münchhausenbeweging. Het bestaat uit drie
lagen. Het tweede deel typeert de aard van het proces van de Münchhausenbeweging
(figuur 2.7). Dit model werk ik uit in concepthoofdstukken van het proefschrift.
Deze beide modellen vormen het finale model, alleen de vormgeving wijzigt nog, om
het geheel aantrekkelijker en overzichtelijker te maken. Het eerste van de twee
modellen is weergegeven in figuur 3.3.
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Figuur 3.3 Model uit mei 2009 met drie lagen (cirkel van succes, waarden en essenties van het gedachte-
goed)

Langzaamaan merk ik dat het punt bereik is dat er nog slechts beperkt wijzigingen in
begrippen optreden. Er lijkt geen noodzaak te zijn om nog andere begrippen te
gebruiken dan de gekozen set. Dit leidt tot de conclusie dat verzadiging van de
begrippen is opgetreden. Verzadiging treedt op wanneer verdere bestudering van de
casus niet meer leidt tot nieuwe begrippen (Goulding, 2005). Ik besluit dat het niet
meer nodig is om meer tekstgedeelten te analyseren met behulp van de methodieken
van het coderen.

3.1.3 Onderzoek naar de resultaten van de Münchhausenbeweging

In het najaar van 2007 biedt Ellen Folkersma, medewerker marketing en commu-
nicatie van Woonbron, aan om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Zij is met
name geïnteresseerd in de resultaten van de Münchhausenbeweging. In die fase is,
vanuit het in het voorgaande gepresenteerde schillenmodel van de Münchhausen-
beweging, zichtbaar dat de beweging meerdere soorten betekenis heeft en dus ook
meerdere soorten resultaten kan hebben. Haar aanbod resulteert in de uitvoering
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van een kwalitatief onderzoek onder leden van de Münchhausenbeweging. Centraal
staat de vraag welke effecten de leden zien van de Münchhausenbeweging. Het
onderzoek gebeurt door het houden van een serie semigestructureerde interviews
met leden van de Münchhausenbeweging. De interviews beginnen met drie relatief
open vragen naar drijfveren om aan te sluiten, de betekenis van de beweging en de
nagestreefde effecten voor klanten. Daarna zijn er vier vragen naar de effecten van de
Münchhausenbeweging. Deze vragen zijn geformuleerd rondom de begrippen
bewustwording, ontmoeten, doen en cultuurverandering. Er is gekozen voor deze
vier begrippen omdat de verwachting uit het schillenmodel is dat leden van de
beweging vooral effecten zien die aan deze begrippen verbonden kunnen worden. De
onderzoeksopzet leidt tot een reeks interviewvragen die zijn weergegeven in tabel 3.1.

1. Wat is uw drijfveer om bij de Münchhausenbeweging aan te sluiten?

2. Wat betekent de Münchhausenbeweging voor u?

3. Wat streeft u via Münchhausen na voor uw klant?

4. Hebt u door de Münchhausenbeweging nieuwe inzichten in de manier waarop ketenpartners

kunnen samenwerken?

5. Wat is het effect van Münchhausen op uw netwerk?

6. Tot welke nieuwe initiatieven heeft de Münchhausenbeweging geleid?

7. Wat is het effect van de Münchhausenbeweging op de cultuur van samenwerking in uw

organisatie?

Tabel 3.1 Onderzoeksvragen in een kwalitatief onderzoek naar de effecten van de Münchhausenbeweging,
februari 2008

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2008. Er vinden
gesprekken plaats met elf leden van de Münchhausenbeweging. Bij het samenstellen
van de lijst van te interviewen personen is ernaar gestreefd een mix te maken van
bestuurders en hartenjagers. Verder is ernaar gestreefd om vertegenwoordigers uit
zo veel mogelijk verschillende instellingen en branches te spreken. Van deze
gesprekken zijn beknopte verslagen gemaakt. Zij bevatten een overzicht van de
essenties van de antwoorden per deelnemers op ieder van de vragen. Ellen
Folkersma maakt direct aansluitend een eerste analyse van de resultaten.

In een latere fase maak ik een hernieuwde analyse. Ik onderzoek of de antwoorden
op de eerste drie vragen gekoppeld kunnen worden aan de inmiddels uitgekristalli-
seerde zeven begrippen van het zoekproces (bewustwording; ontmoeten; doen;
zingeving; cultuurverandering; beïnvloeding van politiek en stadsbestuur; structuur-
verandering. Zie ook figuur 2.7). Deze analyse dient om te kijken of er vanuit de
meer open startvragen spontane informatie ontstaat die verbonden kan worden met
een of meer van de verwachte effecten van de Münchhausenbeweging.

METHODOLOG IE

81



Aansluitend zijn de op deze wijze geordende antwoorden gelegd naast de
antwoorden op de laatste vier vragen. Zo ontstaat een analyse van de effecten van
de Münchhausenbeweging vanuit de zeven begrippen van het zoekproces. De
essenties van de onderzoeksaanpak zijn samengevat in tabel 3.2. De resultaten van
deze analyse zijn in de navolgende tekst weergegeven.

Onderzoeksfase Activiteiten

Voorbereiding Ordening van het

zoekproces in zeven

aspecten

Selectie van vier as-

pecten waar de be-

langrijkste effecten

verwacht worden

Opstellen van drie

open vragen en vier

vragen gericht op de

geselecteerde

aspecten

Dataverzameling Selecteren van

informanten

Houden van semige-

structureerde

interviews

Uitwerken van punts-

gewijze verslagen per

vraag

Data-analyse Ordenen van reacties

op de drie algemene

vragen naar de zeven

aspecten

Ordenen van de reac-

ties op de vier aspec-

ten waar de

belangrijkste effecten

verwacht worden

Samenvattende

analyse van de reac-

ties per aspect

Tabel 3.2 Onderzoeksaanpak kwalitatief onderzoek naar effecten van de beweging

3.1.4 Uitvoering van literatuurstudie en ontwikkeling van de grounded theory

In deze fase ligt de grootste worsteling in het benoemen van de set onderliggende
begrippen. Hierbij tekent zich steeds helderder af dat het gaat om vertrouwen, om
urgentie en om kleinschalig werken. Toch komen en gaan deze begrippen. Sommige
van deze begrippen worden zelden door de leden van de Münchhausenbeweging
genoemd. In één van de gesprekken met Kees Ahaus vragen we ons af hoe het toch
komt dat juist die onderliggende begrippen, die de essentie van de beweging vormen,
zo moeilijk grijpbaar zijn. Een antwoord dient zich aan bij de nadere bestudering van
het begrip framing, dat in de bestudeerde sociologische literatuur veelvuldig
voorkomt. Het begrip framing duidt op de activiteit van mensen dat zij een
‘interpretatief schema’ ontwikkelen, dat hen in staat stelt om gebeurtenissen in
hun leefwereld en in de grotere wereld te ‘lokaliseren, waar te nemen, te identificeren
en te duiden’ (Goffman, 1974, p. 21). Framing is het scheppen van een context
rondom gebeurtenissen op een zodanige wijze dat de zin of logica kan worden
begrepen. De hierdoor gevormde frames kunnen worden beschouwd als ‘een bril die
de perceptie en het handelen leidt’ (Verhoeven, 1983, p. 320). Verschillende auteurs
wijzen erop dat mensen bij framing gebruikmaken van kennis, van aannamen en van
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verwachtingen. Dit gebeurt deels als een bewust en cognitief proces. Voor een ander
deel bestaan frames echter uit onderbewuste kennis en ervaring (Gray, 2004,
Orlikowski & Gash, 1994, Bruijn et al., 1998). In de zoektocht naar de essenties is
het doel van dit onderzoek om ook die delen van de frames bewust te maken die
onderbewust of onuitgesproken aanwezig zijn als overtuiging van de betrokkenen.
De moeilijkheid hierbij is dat deze aspecten van de frames door hen vaak niet
expliciet gemaakt worden en dat zij ook niet noodzakelijkerwijs voor alle betrok-
kenen identiek zijn.

Voor het verdiepen van deze analyse wordt het literatuuronderzoek geïntensiveerd.
Daarbij wordt primair gezocht op trefwoorden die verbonden zijn met de essenties
van de Münchhausenbeweging. Dit wordt aangevuld met het zoeken van literatuur
op auteursnaam en op tijdschrifttitel. Verder wordt gebruikgemaakt van literatuur-
referenties die zijn aangereikt door de promotors en door leden uit een netwerk van
promovendi dat bezig is met onderzoek naar ketens en netwerken.

In deze fase blijf ik verbonden met de casus, door de bijeenkomsten te blijven
bezoeken en door actief mee te blijven denken over nieuwe initiatieven. Het
onderzoekswerk bestaat echter vooral uit literatuurstudie. Het is gericht op het
verwerven van overzicht over wat in de literatuur geschreven is over ketens en
netwerken, over de beweging als organisatievorm en op verdieping van de begrippen
vertrouwen en urgentie.

Tijdens het literatuuronderzoek worden verschillende stromingen in de literatuur
zichtbaar, die verbonden kunnen worden met verschillende perspectieven op samen-
werken. Zo is er in de literatuur over vertrouwen een sterke verbinding met een
economisch perspectief op samenwerken. In de bestuurskundige literatuur over
vernieuwing van de publieke besturing is een contextueel perspectief prominent aan
de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan de juridische structuren en institutionele
structuren als context voor samenwerkingsprocessen. In de literatuur die gevonden
wordt onder het trefwoord urgentie, wordt samenwerken beschreven vanuit een
perspectief van inhoudelijke betrokkenheid. Dit onderscheid in stromingen voert
naar de ontdekking dat het begrip betrokkenheid weliswaar met een aanzienlijk aantal
citaten in de eerste begrippenset terecht is gekomen, maar dat het toch bij latere
ordeningen buiten beeld is geraakt. Het blijkt dat het begrip betrokkenheid ge-
groepeerd is geraakt onder het begrip ‘geen nee zeggen’. Door deze begrippen weer
uit elkaar te trekken wordt het belang van het begrip betrokkenheid nader geaccentu-
eerd. Deze accentuering van dit begrip laat zich gemakkelijk rechtvaardigen uit de
verdere analyse van de casus. Het herontdekken van het begrip betrokkenheid als een
centraal begrip van de beweging en het ontdekken van deze perspectieven in de
literatuur, leidt ertoe dat het begrip betrokkenheid een prominente plaats krijgt in de
uiteindelijke modellering van de essenties van de beweging.

In dit stadium wordt vrijelijk gebruikgemaakt van aanvullende data voor de
beschrijving van de beweging. Deze data worden niet gecodeerd, maar ze worden
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intensief bestudeerd en gebruikt voor het illustreren en verdiepen van begrippen die
zich al gevormd hebben. Het betreft de volgende data:
– verslagen van sociëteitsbijeenkomsten;
– verslagen van besprekingen van bestuurders van de Münchhausenbeweging;
– verslagen van de besprekingen van een afvaardiging van bestuurders van de

Münchhausenbeweging met wethouders sociaal van de gemeente Rotterdam;
– verslagen van bijeenkomsten van de zogenaamde procesgroep, een groep leden

van het middenkader van de betrokken organisaties die onder leiding van Kees
Ahaus zijn samengekomen;

– het verslag van een evaluatiebijeenkomst van de initiatiefgroep en de proces-
groep van augustus 2005;

– documenten van de beweging, met name het Münchhausenmanifest en de code
of conduct;

– interviewverslagen met betrokkenen bij alle initiatieven uit de sociëteit uit 2006
(door Jan Booister, journalist).

Tijdens informele gesprekken met leden van de Münchhausenbeweging toets ik de
zich ontwikkelende centrale begrippen. Daarbij blijkt dat begrippen als betrokken-
heid, zingeving, vertrouwen en urgentie voor leden van de beweging een direct
herkenbare essentie vormen van de beweging. Ook wordt het duidelijk dat een
nadere verdieping van deze begrippen kan bijdragen aan het inzicht in het
functioneren van de beweging.

Daarnaast worden de begrippen ketensamenwerking en beweging uitgewerkt. Dit
laatste begrip valt op. Het duurt lang totdat het begrip beweging in dit onderzoek
gekoppeld raakt aan het initiatief dat door zijn oprichters al vanaf februari 2006 een
beweging genoemd wordt. Wat als in-vivo begrip het meest in het oog springt, wordt
relatief laat als een theoretisch begrip overgenomen. De verklaring daarvoor is dat
het begrip ‘beweging’ als een vorm van organiseren in de managementliteratuur over
ketens en netwerken niet aan de orde is. Dat ketens en netwerken georganiseerd
kunnen worden als een ‘beweging’, is een belangrijk nieuw inzicht uit dit onderzoek,
dat in een relatief laat stadium ontstaat.

Ook hier heeft literatuuronderzoek een belangrijke rol. De betekenis van het
begrip beweging verdiept zich door het bestuderen van de literatuur over sociale
bewegingen. Daaruit blijkt dat er in het denken over bewegingen sprake is van
verschillende typen sociale bewegingen. Uit de literatuurstudie wordt zichtbaar dat
centrale sturingsthema’s uit het veld van de sociale bewegingen goed overeenkomen
met thema’s uit deze casus. Verder blijkt dat recente ontwikkelingen in het veld van
de sociale bewegingen aansluiten bij wat er zichtbaar wordt in de casus.

In april 2009 bespreek ik een aantal concepthoofdstukken van dit proefschrift in het
promovendinetwerk. Een van de reacties is dat de gekozen centrale begrippen helder
en passend lijken. Op het niveau van de essentie van het gedachtegoed van de leden
van de Münchhausenbeweging ontbreekt het echter nog aan samenhang. In dat
stadium zijn de begrippen urgentie, betrokkenheid, kleinschaligheid en vertrouwen
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gepresenteerd als centrale begrippen van het gedachtegoed. Deze begrippen zijn echter
niet te bundelen tot een samenhangend geheel. In een latere uitwerking wordt dit
opgelost door de al gevormde centrale begrippen ‘complexe probleemsituatie’ en
‘structurele oplossingen’ toe te voegen aan deze groep meest centrale begrippen.
Daarmee worden de huidige situatie en de gewenste situatie getypeerd. Het wordt
duidelijk dat de leden van de Münchhausenbeweging de huidige situatie ervaren als
een complexe probleemsituatie. Om te komen tot structurele oplossingen kiezen zij
voor een kleinschalige aanpak. De begrippen ‘complexe probleemsituatie’, ‘kleinschalig
werken’ en ‘structurele oplossingen’ vormen zo de centrale lijn van het model.
Betrokkenheid, urgentie en vertrouwen worden daaraan verbonden als centrale
begrippen die bepalend zijn voor het succes van deze aanpak.

Zo ontstaat in wisselwerking met de literatuur en in samenspraak met deskundigen
een beeld van de essentiële begrippen. Dit beeld lijkt rijp en samenhangend te zijn. Het
is echter niet uit te sluiten dat er ook nu nog andere belangrijke factoren zijn die in dit
tijdgewricht als vanzelfsprekend en onderbewust bijdragen aan de aanpak. De
ontwikkelde kennis is tijd- en contextgebonden en is mogelijk incompleet. Dit is
onvermijdelijk in dit type onderzoek (Locke, 2001, Strauss & Corbin, 1998).

3.2 Grounded theory

De grounded theory stamt uit de onderzoekstraditie van het symbolisch interactio-
nisme (Glaser & Strauss, 1967). De verdere ontwikkeling van deze methodologie staat
onder invloed van de traditie van het sociaal constructionisme (Locke, 2001). Deze
beide onderzoekstradities uit de sociale wetenschappen onderscheiden zich doordat zij
zich richten op verschillende verklaringsmodellen voor gedrag in een casus.

In de afgelopen decennia is er een grote verschuiving opgetreden in weten-
schapsopvattingen. Dergelijke opvattingen worden aangeduid als paradigma’s. Zij
vormen samenhangende stelsels van wetenschapsopvattingen. De beide onderzoeks-
tradities die gebruikmaken van grounded theory zijn gegrondvest in drie opvolgende
paradigma’s.

In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de wetenschappelijke inbedding
van de grounded theory. Daarbij wordt zichtbaar in welke paradigma’s en onder-
zoekstradities de grounded theory is ingebed. Deze beschrijving wordt vervolgens
gebruikt om te kunnen expliciteren welke keuzen in dit onderzoek gemaakt zijn en
wat dit betekent voor de zeggingskracht van het onderzoek.

3.2.1 Ontwikkeling en wetenschappelijke positionering van de methodologie

In de afgelopen decennia is er een opeenvolging van drie paradigma’s: modernisme,
constructivisme en postmodernisme. Deze paradigma’s vertegenwoordigen fundamen-
tele verschillen van inzicht in de aard van de werkelijkheid en in de mate waarin deze
werkelijkheid gekend kan worden.
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Het paradigma van het modernisme gaat ervan uit dat er een objectieve wereld is.
Deze kan eenduidig gekend worden. Dit betekent voor de wetenschap, dat de wetten
die de werkelijkheid regeren onafhankelijk zijn van degene die deze werkelijkheid
observeren. Waarheid wordt in het modernisme gezien als een eenduidige beschrij-
ving van een eenduidige werkelijkheid (Locke, 2001).

Het constructivisme gaat ervan uit dat er weliswaar een werkelijkheid bestaat,
maar dat deze niet eenduidig en waarheidsgetrouw kan worden uitgedrukt door taal.
Het ontstaan van deze overtuiging wordt aangeduid als de crisis van representatie.
Onderzoekers gaan ervan uit dat zij niet ‘de’ werkelijkheid beschrijven, maar ‘een’
werkelijkheid, zoals die door hen gepercipieerd wordt. Eenieder heeft een eigen beeld
van deze werkelijkheid. Waarheid wordt in het constructivisme gezien als een
constructie vanuit het perspectief van de onderzoeker (Locke, 2001, Gergen, 1999).

Postmodernisme is een diffuus begrip. Er is een veelheid aan betekenissen die
gehecht wordt aan dit begrip. Uit de verschillende duidingen wordt zichtbaar dat
postmodernisme staat voor een radicale verandering in het wetenschappelijk
denken. Daarin staat de overtuiging centraal dat er geen eenduidige werkelijkheid
is en dat deze ook niet objectief kenbaar is. Kennis wordt in hoge mate situationeel
geacht. Een dergelijke visie wordt in de sociale wetenschappen gevoed door de
waarneming dat onderzoeksresultaten zich laten verklaren door een complex stelsel
van factoren. Deze factoren zijn specifiek voor een casus en zijn veelal onderbewust.
Zij zijn vaak historisch en contextueel bepaald. Gedrag in een casus wordt veel
sterker bepaald door dergelijke factoren dan door voorspelbare effecten van gerichte
interventies (Gergen, 1996). De consequentie van het postmoderne gedachtegoed is
dat er geen objectieve en geïntegreerde voorspellende theorieën kunnen bestaan.
Kennis is pluraal, heterogeen en contextgebonden (Locke, 2001, Gergen, 1999). Deze
wetenschapsopvatting ontwikkelt zich niet zonder kritiek. Door critici wordt zij
regelmatig als antiwetenschappelijk en als nihilistisch getypeerd (Gergen, 1996).

Tabel 3.3 toont de drie bovenbeschreven paradigma’s in relatie tot de twee
onderzoekstradities die hierna beschreven worden.

Paradigma Onderzoekstraditie Methodologie

Modernisme
Symbolisch
interactionisme

Constructivisme
Sociaal
constructionisme

Grounded theory

Postmodernisme

Tabel 3.3 De methodologie van de grounded theory geplaatst in de onderzoekstradities en de paradigma’s
waarin zij ingebed is
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De grounded theory is een onderzoeksmethodologie die stamt uit de sociologie.
Deze methodologie ontwikkelt zich in het midden van de vorige eeuw, in de
onderzoekstraditie van het symbolisch interactionisme. Deze stroming bevindt
zich op het grensvlak van de paradigma’s van het modernisme en het constructi-
visme (Locke, 2001, Clarke, 2005).

In het symbolisch interactionisme worden sociale fenomenen verklaard vanuit de
betekenissen die mensen hechten aan gebeurtenissen. Dergelijke betekenissen ont-
staan in sociale interactie. Zij ontwikkelen zich door een voortgaand proces van
interpretatie. De essentie van het symbolisch interactionisme is dat het gedrag van
mensen wordt beschreven en verklaard vanuit kennis over hun interpretaties van de
werkelijkheid (Locke, 2001, Strauss & Corbin, 1998).

Taal vormt in dergelijk onderzoek een belangrijk instrument. Met zijn taal
beschrijft de onderzoeker de gebeurtenissen en de betekenisstructuren. Taal is zo
het instrument voor begripsvorming. Dit taalgebruik brengt zijn eigen vraagstukken
mee. In de sociale wetenschappen worden begrippen niet gevormd door een scherpe
specificatie maar door een omschrijving, die op haar best leidt tot een algemeen
gedeelde interpretatie. De onvermijdelijkheid van het diffuse karakter van begrippen
in de sociale wetenschap leidt tot de ontwikkeling van vormen van kwalitatief
onderzoek, waarbij concepten worden verdiept door geduldig en zorgvuldig veld-
werk. De doelstelling hierbij is het ontwikkelen van een begrippenkader, waarbij de
begrippen zodanig worden verwoord dat zij tot de verbeelding gaan spreken. Zij
worden niet eenduidig gedefinieerd met precieze referenties en maatstaven, maar zij
worden omschreven op een manier die de gebruiker attendeert op diverse aspecten
van de betekenis van het begrip. Begripsvorming betekent op deze wijze het creëren
van een betekenisvol beeld, ondersteund door passende illustraties, dat de gebruiker
in staat stelt om de bedoelde betekenis te verbinden met de eigen ervaring. Het is de
opgave van onderzoek in het symbolisch interactionisme om theorieën te vormen
die gestoeld zijn op dergelijke rijke vormen van begripsvorming (Blumer, 1954).

Het sociaal constructionisme vormt een latere voedingsbodem voor de doorontwikke-
ling van de grounded theory. Het sociaal constructionisme bevindt zich op het
grensvlak van het constructivisme en het postmodernisme (Locke, 2001, Clarke,
2005, Gergen, 1996). Het sociaal constructivisme is een wetenschapstraditie die zich
ontwikkelt in de sociale psychologie. De centrale gedachte is dat mensen betekenis
geven aan de werkelijkheid in een sociaal proces (Still & Good, 1992, Jaworski &
Coupland, 2006).

Er is geen sprake van één betekenis van de gepercipieerde werkelijkheid. Er is sprake
van verschillende betekenissen die de verschillende actoren hechten aan de gebeurte-
nissen. Deze kunnen alleen ontdekt worden wanneer mensen samen kijken naar de
verschillende perspectieven van de diverse actoren. Actieve dialoog wordt gezien als
een manier om gedeelde betekenis te laten ontstaan. In een dergelijke dialoog brengen
mensen de perceptie van het zelf en van de wereld tot uitdrukking. Van daaruit komen
zij tot een gemeenschappelijke werkelijkheidsconstructie en tot collectief handelen. Zo
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wordt dialoog tot ‘een bijzondere vorm van relatie waarin verandering, groei en nieuw
begrip worden gekoesterd’ (Gergen, 1999, p. 148). Omdat de dialoog de basis vormt
voor gezamenlijke betekenis en zo voor het handelen van betrokkenen, wordt aan de
taal van de dialoog en aan de vormgeving van de relatie het vermogen toegedicht om
‘toekomst te creëren’ (Gergen, 1999, p. vii).

De grounded theory is oorspronkelijk gegrond in het paradigma van het moder-
nisme. Glaser en Strauss spreken in hun eerste werk over het ‘verschijnen’ of
‘ontdekken’ van de theorie. Dit taalgebruik suggereert het bestaan van een een-
duidige werkelijkheid die zich moet openbaren (Locke, 2001, Lincoln & Guba, 2005).
In hun latere werk ontstaan er verschillen van inzicht tussen Glaser en Strauss.
Glaser blijft trouw aan deze positionering. Hij veronderstelt de aanwezigheid van een
realiteit, die weliswaar subjectief beleefd kan worden. Glaser wordt daarmee ge-
typeerd als een realist (Rennie, 1998, Mills et al., 2006).

Het werk van Strauss wordt als constructivistisch getypeerd. Strauss speelt meer
met de data en construeert daarmee ‘een’ verhaal. Daarbij biedt hij bewust ruimte
voor het – selectief – betrekken van informatie die van buiten de casus komt. Hij
reconstrueert een collectieve betekenis (Mills et al., 2006). Rennie (2007) typeert het
werk van Strauss als een weg bewegen van de empirische wetenschap en toe bewegen
naar de fenomenologie. De fenomenologische onderzoekstraditie kan worden ge-
typeerd als het zoeken naar essentiële betekenissen van de fenomenen, tot voorbij de
psychologische bron van de eigen ervaring (Goulding, 2005). Charmaz is een
opvolger van Strauss. Zij typeert haar werk als constructivistische grounded theory
(Charmaz, 2006). Zij ziet de onderzoeker als een participant en als een reflectieve
coproducent van betekenis (Mills et al., 2006). Omdat de onderzoeker met zijn
waarnemingen en analyses een uitdrukking geeft aan zichzelf, benoemt Charmaz
(2006) dat het van belang is dat de onderzoeker expliciet is over zijn eigen rol, zijn
eigen achtergronden en over de aard van datacollectie en -analyse. Een grounded
theory die constructivistisch van aard is, zou evenzeer wetenschappelijk als literair
moeten zijn (Mills et al., 2006b).

Een latere doorontwikkeling van de grounded theory vindt plaats door Clarke. Zij
baseert zich expliciet op het postmodernisme. Met de introductie van een reeks
interpretatieschema’s richt zij zich op de analyse van het discours en op de
verschillende manieren waarop verschillende spelers betekenis geven aan gebeurte-
nissen. Het resultaat van een dergelijke analyse is dat er een pallet ontstaat van
veelvoudige betekenissen die verschillende spelers hechten aan een reeks gebeurte-
nissen (Clarke, 2005, Mills et al., 2006).

3.2.2 Praktische betekenis van verschillen van inzicht over het gebruik van de
methodologie

Visieverschillen tussen Glaser en Strauss leiden in de jaren negentig tot een uitvoerig
debat tussen beide grondleggers van de methode. De verschillen worden zichtbaar
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op het moment dat Corbin en Strauss in 1990 een publicatie schrijven over
grounded theory. Glaser (1992) ziet in hun publicatie belangrijke verschillen met
de bestaande methodiek en reageert in die zin. Zo ontstaat een polemiek die in de
literatuur uitvoerig beschreven is (zie onder meer Rennie, 1998, Glaser, 1998,
Cutcliffe, 2000, Locke, 2001, Walker & Myrik, 2006).

Dit debat representeert verschillen van doelstellingen van het gebruik van de
methodologie. Daarbij zijn de wetenschapsfilosofische verschillen van inzicht aan de
orde, die in de voorgaande paragraaf zijn beschreven. Deze verschillen hebben effect
op de praktische uitvoering van de methodologie. Twee belangrijke verschillen
betreffen het gebruik van literatuur en de wijze van het evalueren van de
ontwikkelde theorie.

Over het gebruik van literatuur adviseren Glaser en Strauss beiden om hiermee
terughoudend te zijn in de startfase van het onderzoek. Zij positioneren hun
methodiek als een tegenbeweging tegen de toenmalige gevestigde deductieve
methoden van sociologisch onderzoek, waarin de theorie voorop staat en waarin
het onderzoek gericht is op bevestiging of ontkrachting van de theorie (Glaser &
Strauss, 1967, Strauss & Corbin, 1997). Glaser spreekt zich hierover ook in latere
stadia zeer principieel uit. Hij ziet pas een rol voor literatuuronderzoek in de fase
waarin de theorie is uitgekristalliseerd. Hij zegt hierover dat de uitvoering van
uitvoerig literatuuronderzoek voor het ontdekken van de centrale begrippen strijdig
is met de basale uitgangspunten van grounded theory, te weten dat de theorie uit de
data voortvloeit en niet uit bestaande theorie (Glaser 2004).

Strauss en Corbin (1998) zien een belangrijke rol voor literatuuronderzoek. In de
startfase van het onderzoek kan de literatuur gebruikt worden voor het formuleren
van de vraagstelling van het onderzoek. Daarmee kan de relevantie van het
onderzoek vanuit het vakgebied vooraf gestaafd worden. Dit gebeurt overigens
zonder dat daarmee reeds a priori een theorie wordt gekozen of geformuleerd.
Verder pleiten zij ervoor dat de onderzoeker een zekere bekendheid heeft met de
literatuur, omdat dit de sensitiviteit voor subtiele nuances in de data kan versterken.
Het vermogen dat deze bekendheid met de theorie levert, duiden zij aan als
‘theoretische sensitiviteit’. Dit is het vermogen om conceptueel en vanaf een zekere
afstand te denken over de data, terwijl tegelijkertijd sensitiviteit en nabijheid bij de
data behouden blijven (Walker & Myrick, 2006). Theoretische sensitiviteit draagt bij
aan het vermogen om eigenschappen van fenomenen of van de context op te merken
en te onderscheiden (Locke, 2001).

Deze tegenstrijdige houdingen leiden tot een breed debat over onbevangenheid
en creativiteit tegenover de onvermijdelijkheid van voorkennis en de toegevoegde
waarde van gerichte positionering van het onderzoek in de ontwikkeling van de
wetenschap (zie onder meer Cutcliffe, 2005, Walker & Myrick, 2006).

Een tweede verschil tussen beide grondleggers van de methodologie spitst zich toe
op het gebruik van data voor evaluatie van de zich ontwikkelende theorie. Strauss en
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Glaser gaan er beiden van uit dat de onderzoeker vanzelf wordt geleid naar de
benodigde data door de kennisontwikkeling in het onderzoek zelf. In aanvulling
daarop adviseren Strauss en Corbin (1998) om als de theorie zich ontwikkelt, gericht
aanvullende data te verzamelen voor het evalueren van zich ontwikkelende inzich-
ten. Hiermee kunnen veronderstelde verbanden nader geanalyseerd worden. Tot de
hiervoor bruikbare data rekenen Strauss en Corbin verdere onderzoeksgegevens uit
dezelfde casus of onderzoeksresultaten uit andere cases. De literatuur benoemen zij
als een belangrijke bron voor de evaluatie van resultaten. Vergelijking van resultaten
met de literatuur kan de zeggingskracht van bevindingen vergroten. Zij benoemen
de literatuur als een ‘andere stem’, die bijdraagt aan de theoretische constructie door
de onderzoeker (Strauss & Corbin, 1998). Zo stimuleren zij dat conclusies gegrond
worden in meer dan alleen de casus zelf.

Glaser ziet geen toegevoegde waarde in het doelbewust verzamelen van aan-
vullende data voor validatie. Hij ziet de methodiek van continue vergelijking als een
afdoende wijze om veronderstelde verbanden steeds opnieuw te valideren. Hij is er
op gericht dat de theorie wordt ontdekt binnen de casus. Daarbij stelt hij als enige
validiteiteis dat interne validiteit wordt aangetoond. Dergelijke interne validiteit
ontstaat wanneer, door de inzet van de technieken van constante vergelijking,
verbanden tussen data onderling of tussen de daaruit gevormde begrippen binnen de
casus keer op keer bevestigd worden (Rennie, 1998, Heath & Cowley, 2004, Walker
& Myrick, 2006).

Bij deze gehele discussie ontstaat verwarring over het gebruik van begrippen. In
het debat gebruikt Strauss het begrip verificatie. Glaser reageert daarop scherp. Hij
reserveert het begrip verificatie voor kwantitatief onderzoek. Uiteindelijk kiezen
Strauss en Corbin er in hun publicatie van 1998 voor om het begrip verificatie te
vermijden. Zij betogen dat reproduceerbaarheid en generaliseerbaarheid problema-
tisch zijn in sociaal onderzoek. Dit komt doordat het nauwelijks mogelijk is om
sociale fenomenen te reproduceren, omdat het erg moeilijk is om een situatie te
creëren met identieke condities en variabelen (merk op dat dit een constructivis-
tische opvatting is). Daarom spreken zij liever van zeggingskracht van het onder-
zoek dan van generaliseerbaarheid. Zij wijzen erop dat naarmate de data wijder
verbreid zijn en meer condities en variaties zijn onderzocht, de zeggingskracht en
precisie van de theorie groter worden (Strauss & Corbin, 1998, Strauss, geciteerd in
Corbin, 1998). Voor het evalueren van de kwaliteit en zeggingskracht van grounded
theory onderzoek ontwikkelen zij zeven criteria. Deze criteria zijn weergegeven in
tabel 3.4.
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1. Hoe zijn de originele data verzameld en op welke gronden?

2. Welke centrale begrippen zijn ontwikkeld?

3. Wat zijn enkele van de gebeurtenissen, incidenten of acties (indicators) die de keuze voor deze

begrippen onderbouwen?

4. Op basis van welke categorieën is gericht onderzoek naar aanvullende data uitgevoerd (theoretical

sampling). Ofwel, hoe hebben theoretische tussenresultaten geleid tot verdere datacollectie? Nadat

de verzameling van aanvullende data is afgesloten, hoe representatief bleken de centrale begrippen

toen te zijn?

5. Wat zijn de veronderstellingen over conceptuele relaties tussen begrippen en op welke gronden

werden zij geformuleerd en gevalideerd?

6. Waren er gebeurtenissen waarin de hypothesen niet verklaarden wat er gebeurde binnen de data?

Hoe worden deze discrepanties verklaard? Werden hypothesen bijgesteld?

7. Hoe en waarom zijn de centrale begrippen geselecteerd? Was deze selectie plotseling of gradueel

en was het moeilijk of gemakkelijk? Op welke gronden zijn de finale analytische beslissingen

gemaakt?

Tabel 3.4 Criteria voor evaluatie van grounded theory onderzoek (overgenomen uit Strauss en Corbin, 1998)

De bovengenoemde verschillen in aanpak hangen samen met de doelen die de
onderzoekers nastreven met onderzoek op basis van grounded theory. Strauss en
Corbin (1998) benadrukken het belang van theorievorming in de wetenschap en zij
beschrijven als hun doel om valide en gegronde theorie te ontwikkelen die zeggings-
kracht heeft over de thema’s die zij onderzoeken. Glaser (2004) daarentegen formuleert
dat grounded theory bedoeld is om een inductieve theorie te vormen over een reële
situatie. Hij zet zich af tegen het streven naar vormen van generalisatie. Daarom ziet hij
ook geen toegevoegde waarde in het leggen van verbanden met data die buiten het
directe onderzoeksveld liggen. Hij typeert de aanpak van Strauss en Corbin als het
creëren van een volledige conceptuele beschrijving (‘full conceptual description’). Hij
schetst dat deze aanpak ertoe leidt dat één concept of enkele concepten centraal
worden gesteld. Daarna wordt alles wat bekend is over dat concept beschreven. Naar
zijn oordeel zijn deze studies eerder beschrijvend voor het betreffende concept in
algemenere zin, dan verklarend voor de specifieke situatie (Glaser, 2004).

3.3 Methodologische keuzen in dit onderzoek en hun consequenties
voor de betekenis van de resultaten

In deze studie ligt de primaire focus op het creëren van een rijke theorie die
verkennend en beschrijvend is. Daarbij is het eerste doel om interne validiteit te
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bereiken. Het gaat om het vinden van herhaalde aanwijzingen in de casus dat een
veronderstelde samenhang tussen gekozen begrippen bestaat. Deze interne validatie
gebeurt door het zorgvuldig uitvoeren van het proces van constante vergelijking
(Yin, 2003, Glaser, 2004, Strauss & Corbin, 1998). Bij dit voortdurend vergelijken is
niet alleen gekeken of de inhoud van zich vormende begrippen gestoeld kon worden
op een voldoende brede basis van citaten. Er is ook gekeken naar discrepanties. Zo is
het uitsluiten van ‘informele omgang’ als fundamentele waarde van de Münchhau-
senbeweging (zie paragraaf 2.3.2) een voorbeeld van de kritische inhoudelijke
toetsing op consistentie van de bevindingen.

In aanvulling daarop is het doel om te toetsen of de ontwikkelde theorie over
‘organiseren als een beweging’ in bredere zin zeggingskracht heeft voor organisa-
tieoverstijgende samenwerking in een maatschappelijk speelveld. Daarom wordt
literatuuronderzoek gebruikt voor het toetsen en versterken van de bevindingen. Zo
ontstaat een basis voor generalisatie. Deze vorm van generalisatie wordt door Yin
(2003) aangeduid als analytische generalisatie. Hij is volgens Yin geëigend voor het
verkrijgen van externe validiteit in case studies. Deze analytische generalisatie komt
tot stand door de resultaten van de casus in te bedden in een bredere theorie.

Deze aanpak is in lijn met het werk van Strauss en Corbin (1998). Hij sluit aan bij
het denken van Charmaz. In de praktijk heeft de keuze voor een aanpak in deze lijn
twee consequenties. Ten eerste betekent dit voor mij dat ik expliciet ben over mijn
eigen rol en positie. Verder betekent dit dat ik royaal gebruikmaak van de literatuur.
Dit doe ik in de eerste fase van het onderzoek – in bescheiden mate – ter verhoging
van theoretische sensitiviteit en in de slotfase van het onderzoek ter verdieping van
de zich ontwikkelende inzichten.

Mijn rol in dit onderzoek is die van participatief onderzoeker. Participatief onder-
zoek is onderzoek waarin de onderzoeker actief meewerkt aan de situatie en daarbij
oren en ogen goed de kost geeft (De Leeuw, 2003). De rol van de onderzoeker kan in
participatief onderzoek verschillen naar de mate waarin de onderzoeker actief stuurt
op de ontwikkelingen. Daarbij is de vraag in hoeverre de onderzoeker gerichte
interventies uitvoert om de vaardigheden van individuele leden van de groep te
versterken, de vaardigheden van het systeem als geheel te versterken of om het
verloop van de gebeurtenissen te beïnvloeden (De Leeuw, 2003, Locke, 2001). In dit
onderzoek is er geen sprake van vooraf bepaalde gerichte interventies. Daarmee is
mijn rol het best te typeren als die van ‘waarnemer als participant’ (Pole & Lampard,
2002). Ik ben primair waarnemer en secundair participant. De beweging heeft haar
eigen dynamiek. Ik heb geen bewuste vooropgezette ideeën om deze in enige richting
te sturen.

Tegelijkertijd stel ik mij actief op. Ik ben mij ervan bewust dat ik als schrijver de
rol heb van ‘buitenoog dat dwingt’ (citaat van één van de initiatiefnemers).
Daarnaast ben ik mij ervan bewust dat mijn vragen, mijn beoordelingen, mijn
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tussentijdse verslaglegging van besprekingen en mijn beschrijvingen van de casus
effect hebben op de ontwikkelingen.

Ik ben expliciet over mijn rol door in het inleidende hoofdstuk van deze
publicatie te beschrijven vanuit welke achtergrond en intenties ik aan dit onderzoek
begin en daar waar nodig expliciet te zijn over mijn eigen activiteiten.

Ik kies om veelvuldig gebruik te maken van literatuur, zowel in de verkennende fase
als in de eindfase van het onderzoek. De problematiek dat daardoor vooringeno-
menheid kan ontstaan, die op haar beurt kan leiden tot blinde vlekken ten aanzien
van thema’s die aan de orde zijn, is herkenbaar. Het is echter de vraag of dit bezwaar
weggenomen kan worden door uitstel van het bestuderen van de literatuur.
Daarvoor heb ik, ook zonder deze literatuurstudie, al te veel kennis van en ervaring
met ketens en netwerken. Dit risico wordt ondervangen door gebruik te maken van
onderzoeksgegevens die verzameld zijn door meerdere onderzoekers en door het
coderen van data op een aantal momenten samen te doen met andere onderzoekers,
die verschillen qua achtergronden.

Verder gebruik ik de literatuur voor het versterken van mijn inzicht in al
bestaande theoretische begrippen. Dit levert een belangrijk voordeel. Een goede
verankering in bestaande theorie verheldert en rechtvaardigt de keuze voor het
gebruik van bestaande begrippen. Een voorbeeld van het relatief vroegtijdig actieve
gebruik van de literatuur is het gebruik van literatuur over het begrip zingeving, die
ik, bij wijze van uitzondering, al tijdens de beschrijving van de casus in hoofdstuk
twee introduceer. Dit doe ik omdat de aangehaalde bronnen een bredere betekenis
geven aan het begrip, dan de betekenis die ik voor de bestudering van de literatuur
aan dit begrip gehecht zou hebben. Juist deze verdieping ondersteunt de analyse die
in dit hoofdstuk gemaakt wordt, dat het zoekproces van de Münchhausenbeweging
te typeren is als een zingevingproces.

In de slotfase van het onderzoek wordt de literatuur gebruikt ‘als een tweede stem’.
Ik ervaar dit als verrijkend. Naast het bestuderen van aanvullende data uit de casus
helpt de literatuur om de uiteindelijk gevonden centrale begrippen te verdiepen en
om de zeggingskracht van het onderzoek te verbreden. Bij de beschrijving van deze
centrale begrippen in de hoofdstukken vier tot en met elf wordt een strikte scheiding
aangehouden tussen de bevindingen in de casus en de bevindingen in de literatuur.
Zo wordt navolgbaar welke uitspraken zijn ontleend aan welke bronnen. De
uiteindelijke conclusies komen allemaal tot stand door het expliciet relateren van
de bevindingen uit de casus aan de literatuur. De in hoofdstuk twaalf ontwikkelde
story line baseert zich op deze conclusies. Deze story line vormt de kern van de
grounded theory. Zo wordt geborgd dat de ontwikkelde story line over organiseren
van organisatieoverstijgende samenwerking als een beweging, niet alleen ontleend is
aan de casus, maar dat uitspraken in de story line gerelateerd zijn aan inzichten uit
de literatuur. Dat bevordert dat de zeggingskracht van de ontwikkelde theorie
uitstijgt boven de casus.
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De criteria voor grounded theory onderzoek van Strauss en Corbin zijn in dit
onderzoek gebruikt als leidraad voor kwaliteitstoetsing. Door de uitvoerige beschrij-
ving van de aanpak van het onderzoek is zichtbaar gemaakt hoe er in dit onderzoek
is omgegaan met de thema’s die in deze criteria aan de orde zijn.

3.4 De zeggingskracht van dit onderzoek

Het onderzoek heeft zeggingskracht voor de concrete situatie van de Münchhausen-
beweging in Rotterdam. Het biedt inzicht aan de leden van de Münchhausenbewe-
ging en aan iedereen die met deze beweging te maken heeft, in de historie en de
beweegredenen van de beweging. Daarbij zijn de werkwijze, de waarden en de kern
van het gedachtegoed ontsloten. Ook worden succesverhalen zichtbaar die mogelijk
inspireren tot nieuwe initiatieven. Deze zeggingskracht ontleent het onderzoek met
name aan het gebruik van de methodieken van continue vergelijking.

Het onderzoek heeft ook een bredere zeggingskracht voor organisatieoverstijgende
samenwerking in een maatschappelijk speelveld. Uiteraard is er daarbij sprake van
een andere context en van andere spelers. Identieke situaties zullen zich niet
herhalen. Het onderzoek legt echter werkwijzen, waarden en grondgedachten bloot,
waarvan verondersteld mag worden dat deze in andere voorbeelden van organisa-
tieoverstijgende samenwerking in een maatschappelijk speelveld van betekenis
kunnen zijn. Het onderzoek ontleent deze zeggingskracht aan een zorgvuldige
toetsing van de ontwikkelde inzichten aan de algemene literatuur over organisatie-
overstijgende samenwerking en in het bijzonder aan literatuur die gericht is op
samenwerking tussen professionals en samenwerking in een maatschappelijke
context.
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4 Beweging

De Münchhausenbeweging definieert zichzelf door het schrijven van een manifest,
het Münchhausenmanifest. Dit manifest beschrijft de gemeenschappelijke zorg en
ambities van de initiatiefnemers. Het laat zien op welke wijze veranderingen tot
stand gebracht zouden moeten worden. En het doet een oproep aan vertegen-
woordigers van maatschappelijke organisaties en aan de overheid. Daarbij is de
oproep aan zichzelf de primaire oproep. Dit streven om zichzelf te veranderen is ook
verbonden met de naamgeving van de beweging. De oproep aan de overheid om
hiervoor randvoorwaarden te creëren is de tweede en aansluitende oproep.

Het manifest, dat een typisch instrument is van een beweging, ontstaat een jaar
voordat de initiatiefnemers hun initiatief beginnen te typeren als een beweging. Het
begrip beweging gaan zij pas gebruiken op het moment dat de beweging rijp is om
enige omvang te verkrijgen en op het moment dat er zichtbare werkvormen ontstaan
die bijdragen aan het ontstaan van een zekere vorm van stabiliteit.

In het literatuuronderzoek blijkt dat het begrip beweging kan worden verdiept
vanuit inzichten uit de social movement theorie. In deze theorie worden verschil-
lende soorten sociale bewegingen onderscheiden. Sommige van hen hebben politieke
motieven. Andere hebben culturele motieven of een combinatie van politieke en
culturele motieven. Verder worden bewegingen in deze theorie onderscheiden door
de manier waarop zij omgaan met hun oppositionele kracht. Sommige bewegingen
ontwikkelen zich puur als oppositionele groepen. Andere bewegingen zijn veel
sterker georiënteerd op het onafhankelijk of samen met relevante autoriteiten
werken aan het opbouwen van een gewenste maatschappelijke situatie.

Als belangrijke kenmerken van bewegingen gelden de opbouw van collectieve
betrokkenheid, activisme en oppositie. Betrokkenheid ontstaat op een rationele en
op een niet-rationele wijze. De rationele betrokkenheid ontstaat door het gezamen-
lijk kaderen van de ongewenste situatie en van de oplossingsrichting. De niet-
rationele betrokkenheid ontstaat doordat mensen zich aangetrokken voelen tot de
beweging, die zich aan hen voordoet als een gemeenschap van gelijkgestemde zielen.
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Activisme vormt de kern van het werk van de beweging. Door het activisme wordt
de collectieve betrokkenheid zichtbaar en werkt de beweging symbolisch en reëel aan
de realisatie van haar doelen. Oppositie krijgt veelal gestalte in de vorm van een zich
verzettende tegenmacht. Deze oppositie kan echter ook de vorm krijgen van verzet
tegen een ongewenste situatie, waarbij de beweging in gemeenschap met heersende
partijen werkt aan het creëren van de gewenste situatie. Een beweging die op een
dergelijke manier opponeert wordt aangeduid als een consensusbeweging.

In dit hoofdstuk wordt zichtbaar dat de Münchhausenbeweging de typische
kenmerken bezit van een sociale beweging. Daarbij kan de Münchhausenbeweging
getypeerd worden als een consensusbeweging. De leden van de beweging zoeken
samenwerking met (andere) vertegenwoordigers van de gevestigde orde om de
gewenste veranderingen tot stand te brengen.

4.1 Het Münchhausenmanifest

In de startfase van de Münchhausenbeweging besluiten de initiatiefnemers om een
manifest te schrijven. Dit manifest komt in korte tijd tot stand. De concepttekst
wordt gemaakt door Marjolein Vervaet, communicatieadviseur, op basis van een
serie interviews die zij houdt met de direct betrokkenen. Het geheel aan ideeën
bundelt zij tot een helder betoog. Daarbij neemt zij de interviewteksten soms
letterlijk over. In de derde bijeenkomst van de initiatiefgroep op 3 maart 2005
wordt een concepttekst besproken. Ruim een week later ontstaat de definitieve
versie. De integrale tekst van deze versie is opgenomen in bijlage 1.

Het document krijgt als titel ‘Münchhausenmanifest’ en als ondertitel: ‘Rotter-
dammers die het alleen niet redden; het organiseren van succes vanuit een
ketenbenadering’. Daarna opent het manifest met een citaat van de baron van
Münchhausen: “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.” In het slot van het manifest komt de baron nog eenmaal
terug: “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 dit 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.”

In het manifest introduceren de initiatiefnemers zich kort en zij beschrijven het
manifest als een eerste stap op weg naar een gezamenlijke ketenaanpak rond de
vier componenten wonen, werken, leren en zorg. Daarna beschrijven zij de
probleemsituatie. Onder het kopje ‘tussen wal en schip’ ontstaat een beeld
van Rotterdammers die niet voldoende zelfredzaam zijn om zich in de stad te
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handhaven. De verantwoordelijkheid voor deze problematiek leggen de bestuur-
ders voor een belangrijk deel bij zichzelf. Zij betogen dat de organisaties niet in
staat zijn om te komen tot goede aansluiting en tot een integraal antwoord op de
hulpvraag. Gebrekkige samenwerking, bureaucratie, complexiteit en tekort aan
capaciteit van voorzieningen voor de doelgroep benoemen zij in het manifest als
belangrijkste oorzaken.

Het effect van deze situatie wordt geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld dat
ontleend is aan een bestaand dossier. Het illustreert hoe een jonge vrouw af dreigt te
glijden. Haar situatie is complex en de oplossingen blijken net buiten ieders bereik te
liggen.

In het manifest verbinden de deelnemers aan deze beschrijving de conclusie dat
het een structureel gegeven is dat er mensen zijn die buiten de boot dreigen te vallen.
Zij spreken de ambitie uit om vanuit eigen energie en creativiteit een keten te
organiseren. Het gaat om het verbinden van partijen uit de vier genoemde sectoren
en om het bieden van een langetermijnoplossing die het projectniveau overstijgt.

Daarna wordt de doelgroep nader getypeerd, als een doelgroep met kansen. Hun
participatie is in het belang van henzelf en van de stad. De doelgroep wordt geduid
als zeer divers en wordt ingedeeld in drie leeftijdscategorieën. Tijdige signalering is
van belang. De jongste leeftijdsgroep wordt gezien als de meest kansrijke groep, waar
de problematiek nog het minst groot is. Ingrijpen is daar het meest lonend.

Als leidend principe wordt geïntroduceerd dat het belang van de mens centraal
staat. Alle betrokkenen worden opgeroepen om te denken vanuit de vraag van
mensen uit de doelgroep. Hun belang moet boven de belangen van de eigen
organisaties staan. Als tweede uitgangspunt wordt het organiseren van succes
benoemd: ‘Waar een wil is, is een weg.’ Het gaat om het zoeken en benutten van
kansen. Andere uitgangspunten, die verderop in de tekst aan de orde zijn, zijn dat er
wordt georganiseerd vanuit een eigen anker in een van de organisaties en dat er
wordt ingezet op informatie-uitwisseling. Daarbij gaat het om het uitwisselen van
signalen over de doelgroep en waar nodig over het delen van dossierinformatie.

Dan wordt het klavertje vier geïntroduceerd. De vier elementen van wonen,
werken, leren en zorg worden gepresenteerd als nevengeschikt. Er is geen ordening.
In elke situatie moet gekeken worden welke elementen aan de orde zijn. Dat kan
gebeuren rondom de vraag van één persoon, maar er kunnen ook collectieve
voorzieningen gerealiseerd worden voor specifieke groepen zoals foyers en woon-
werkvoorzieningen. Hierna volgt het verhaal van Loes als voorbeeld van een
succesvolle ketenaanpak. Ook worden in het manifest drie projecten benoemd. Zij
worden beschreven als pilots: een zorgnetwerk in het Nieuwe Westen, een foyer in
de Nachtegaal in Charlois en een voorziening voor intensief beschermd wonen in
Hoogvliet.

Onder het kopje ‘geen woorden maar daden’ benadrukken de opstellers dat zij
andere organisaties willen insluiten in hun initiatief. Daartoe kondigen zij even
verderop aan dat er een startbijeenkomst zal zijn waarin andere partijen worden
uitgenodigd om mee te doen. Deze is op dat moment voorzien voor juni 2005.
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Zelf verklaren zij dat zij een actieve rol zullen spelen in de keten. Hiervoor willen
zij ook middelen vrij maken. Tevens zetten zij een procesgroep aan het werk. Deze
gaat de route naar ketenkwaliteit beschrijven.

In de afsluiting van het manifest klinkt een oproep aan partijen. Deze is allereerst
gericht aan zichzelf. Het is een oproep om elkaar overeind te houden. Dit geldt voor
de organisaties onderling. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de politiek. De
ondergetekenden formuleren dat zij er bij de uitvoering op rekenen 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.

Het manifest sluit af met de volgende woorden: “Het organiseren van succes
betekent: het respecteren van elkaars expertise en verder een lange adem, gedreven-
heid, betrokkenheid en passie!” Daarna volgen de namen van de initiatiefnemers en
hun organisaties.

Het manifest is een heldere opmaat van de beweging. Het verwoordt de zorgen en de
ambities op een manier die, in de verdere ontwikkelingen van de beweging, op
hoofdlijnen actueel blijft. Toch speelt het manifest bij de vervolgstappen van de
beweging een bescheiden rol. Het manifest wordt in de startfase niet verspreid. De
initiatiefnemers gaan eerst aan de slag met de voorgenomen initiatieven en met het
organiseren van de startbijeenkomst. Uiteindelijk vindt deze startbijeenkomst pas
een klein jaar later plaats. Bij deze bijeenkomst wordt het manifest voor het eerst
verspreid. Op dit moment is een aantal concrete teksten in het manifest achterhaald
geraakt. Er staan concrete initiatieven en data in die op dat moment niet meer
gelden. Ook thema’s in het manifest, zoals de differentiatie in doelgroepen en de
gerichtheid op het veranderen van processen, zijn op de achtergrond geraakt.
Daarvoor in de plaats is er een sterker accent op de cultuur van samenwerking
gekomen. Deze elementen zijn in de code of conduct sterker verwoord. Om deze
redenen raakt het belang van het manifest overvleugeld door de code of conduct.
Daarom worden mensen die zich willen aansluiten bij de beweging, tijdens het
symposium, opgeroepen om de code of conduct te ondertekenen. Het manifest
wordt in dit stadium niet meer actief uitgedragen.

4.2 Het begrip beweging in de Münchhausenbeweging

De Münchhausenbeweging wordt door de betrokkenen zelf getypeerd als een ‘bewe-
ging’. Deze woordkeus ontstaat echter niet direct aan het begin van de samenwerking.
Bij de start van de activiteiten van de Münchhausenbeweging spreken de initiatief-
nemers van het begrip ‘groep’. Dit begint in het verslag van de eerste bijeenkomst
waarin de initiatiefnemers zichzelf benoemen als de ‘Münchhausengroep’ en als ‘de
wegbereidende groep, voor de initiatieffase’. Vanaf het voorjaar van 2005, als de
initiatiefnemers de procesgroep hebben ingericht, wordt er door de procesgroep naar
hen zelf verwezen als ‘de initiatiefgroep’ of de ‘manifestgroep’.
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In het najaar van 2005 domineert het begrip ‘initiatief’ voor het aanduiden van de
samenwerking. Er is sprake van het ‘Münchhauseninitiatief’, de ‘initiatiefgroep’ en
de ‘initiatiefnemers’. Tijdens interviews en besprekingen wordt dit begrip initiatief
veelvuldig gebruikt. Pas bij het symposium in februari 2006 wordt gebruikgemaakt
van het begrip beweging. De groep duidt zichzelf aan als ‘de Münchhausenbewe-
ging’. Deze naamsverandering wordt tijdens dit symposium gepresenteerd als een
bewuste markering van het afsluiten van de initiatieffase en de omzetting naar iets
dat een meer stabiele vorm heeft gekregen. Op dit zelfde moment heft de initiatief-
groep zichzelf op en wordt een sociëteitsbestuur geformeerd.

Met de introductie van het begrip beweging ontstaat een nieuwe fase in de
samenwerking. Daaraan koppelt één van de initiatiefnemers ook een nieuw begrip
voor de aanduiding van henzelf. Eerder waren zij zichzelf al beeldrijk gaan
aanduiden als baronnen, met verwijzing naar de baron van Münchhausen. Nu
introduceert één van hen in aanvulling daarop het begrip ‘founding father’. Het
begrip wordt direct overgenomen en het beklijft. Tijdens de baronnenbijeenkomst
van januari 2007 verwoordt één van hen de betekenis van dit begrip het meest
helder: “De initiatiefnemers vertegenwoordigen topclubs. Wij blijven ons verant-
woordelijk voelen voor de beweging. Ik wil levenslang founding father zijn. Wat we
hier hebben is uniek.”

Al met al wordt duidelijk dat de initiatieffase met de start van de sociëteit is
afgerond. Er breekt een fase aan waarin de gezamenlijkheid een zekere omvang krijgt
en waarin concrete werkvormen ontstaan. Daarbij ontstaat een zekere mate van
stabiliteit en continuïteit. In deze fase ontstaat het begrip beweging. Het raakt
verbonden aan het initiatief op het moment dat er een herkenbare entiteit met een
zekere omvang is ontstaan. Mensen kunnen zich hierbij aansluiten en er deel van
gaan uitmaken.

4.3 Opkomst en ontwikkeling van sociale bewegingen

Sociale bewegingen horen tot de elementaire vormen waarmee mensen gezamenlijk
stem geven aan hun verontwaardiging en zorg over rechten, welvaart en welzijn van
zichzelf en anderen. Dit doen zij door deelname aan diverse vormen van collectieve
actie, zoals manifestaties en straatprotesten. Daarmee maken zij hun verontwaardiging
en zorg zichtbaar en doen zij een oproep om er iets aan te doen (Snow, 2004).

In de literatuur worden verschillende typen sociale bewegingen onderscheiden. Deze
typen sociale bewegingen ontstaan in verschillende perioden van de recente
geschiedenis. De oudste van deze typen wordt gekarakteriseerd als politieke
bewegingen. Zij ontstaan in het begin van de vorige eeuw. De arbeidersbeweging
en de democratische beweging zijn hiervan de grote voorbeelden (Wieviorka, 2005,
Touraine, 2002). Giddens (1990) beschrijft hoe ieder van deze bewegingen gericht is
op de inperking van de macht van een belangrijke institutie zoals het kapitalisme en
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de centrale beheersmacht van overheden. De leden van deze bewegingen hebben
politieke motieven. Zij zijn gericht op een herverdeling van macht en op het doen
afbrokkelen van instituties die bijdragen aan de centralisatie van macht.

In de loop van de tweede helft van de afgelopen eeuw ontstaan de zogenaamde
nieuwe sociale bewegingen. Voorbeelden van dergelijke bewegingen zijn de vredes-
beweging, de ecologische beweging en de vrouwenbeweging. Deze bewegingen
worden in verband gebracht met culturele claims. Hun doelen zijn niet zozeer
gericht op een herverdeling van macht als wel op het bereiken van ideële doelen die
in verband gebracht worden met culturele vooruitgang (Giddens, 1990, Touraine,
2002, Bevington & Dixon, 2005). Anders dan de eerder beschreven politieke
bewegingen wordt de kern van de werkzaamheid van deze bewegingen niet ge-
typeerd door het proces van mobilisatie. In deze bewegingen gaat het om motivatie.
Het gaat om het inspireren van mensen om tot nieuw gedrag te komen (Armstrong,
2008). De opkomst van deze nieuwe sociale bewegingen is door Touraine en door
Wieviorka getypeerd als een richtingwijzer voor de ontwikkeling van een nieuw type
samenleving. Daarbij zijn zij kritisch over het vermogen van deze bewegingen om de
beoogde veranderingen ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Ze spreken van de
afkalvende kracht van deze bewegingen en spreken over hun aftakeling en hun falen.

Het derde type sociale bewegingen wordt niet met een eigen begrip aangeduid. In de
literatuur is er sprake van ‘een derde stroming’. Deze stroming wordt gekenmerkt als
anti-globalisatiebewegingen. De bewegingen die hiertoe behoren hebben opnieuw
politieke eisen. Zij kanten zich tegen machtshebbers. Hun activisme is erop gericht
de wijze waarop deze machtshebbers hun invloed uitoefenen aan de kaak te stellen.
Hun claims liggen op het terrein van antiglobalisatie en antiterrorisme (Jordan et al.,
2002, Touraine, 2002, Bevington & Dixon, 2005).

Naast deze drie typen bewegingen signaleren Touraine (2002) en Wieviorka (2005)
aan het einde van de afgelopen eeuw de opkomst van een nieuw type bewegingen.
Het zijn kleinschalige verbanden die gericht zijn op het creëren van maatschappe-
lijke veranderingen. Zij doen dit door vanuit een basishouding van eigen verant-
woordelijkheid te kiezen voor vormen van zelforganisatie. Deze bewegingen worden
door Touraine getypeerd als hoopvolle kleinschalige voorbeelden van onafhankelijk
en autonoom activisme. Zij kenmerken zich niet zozeer doordat zij zich afzetten
tegen de gevestigde orde. Hun kracht ligt erin dat zij hun energie richten op het
opbouwen van een nieuwe orde die in lijn is met hun maatschappelijke verlangens.
In lijn met de typering van de aard van dergelijke bewegingen door Touraine
kunnen deze bewegingen gekenmerkt worden als autonome bewegingen.

De potentiële vermogens van dergelijke autonome bewegingen sluiten aan bij de
wijze waarop Giddens (1990) spreekt over sociale bewegingen. Hij dicht aan sociale
bewegingen toe dat zij een visioen kunnen vormen voor een nieuwe wereldorde.
Deze wereldorde schetst hij als het ontstaan van een pluriform sociaal leven dat zich
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afspeelt tussen spelers die fundamenteel onafhankelijk geworden zijn van de
machtsbasis van de bestaande instituties. In dit kader spreekt hij van een fundamen-
tele maatschappelijke vernieuwing die hij karakteriseert als het toekomstvisioen van
een postmoderne samenleving.

Ondanks de aanvankelijke toon van hoop zijn Touraine (2002) en Wieviorka
(2005) over de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bewegingen niet optimistisch.
Zij signaleren dat veel van deze nieuwe sociale bewegingen niet tot wasdom en
verbreiding komen. Een groot aantal van deze bewegingen krijgt een politieke lading
en gaat zich oppositioneel gedragen. Andere bewegingen sterven een zachte dood.

Door een recente verschuiving van de aandacht van het veld van de social movement
studies ontstaat, in aanvulling op de voorgaande typen bewegingen, zicht op een
vijfde type beweging. Deze verschuiving van aandacht bestaat erin dat er een
interesse ontstaat om een brug te slaan tussen inzichten over sociale bewegingen
en inzichten over cultureel georiënteerde institutionele veranderingsprocessen. Van-
uit deze studies ontstaat zicht op bewegingen die veel sterker ingebed zijn in
bestaande instituties, dan de bewegingen waar het veld van de social movement
studies zich tot dan toe op heeft gericht (Lounsbury et al., 2003, Rao et al., 2000,
Fligstein, 1996).

Als voorbeeld van bewegingen die institutionele veranderingen tot stand brengen
benoemen Rao et al. (2000) de kwaliteitsbeweging. Deze beweging gedraagt zich op
de zelfde wijze als sociale bewegingen. Daarbij ligt haar voedingsbodem vooral
binnen het domein van de betrokken organisaties. Een dergelijke beweging typeren
zij als een consensusbeweging. Zo’n consensusbeweging heeft ten doel een werkveld
volledig te doordringen en daarbij gaandeweg verandering tot stand te brengen.
Deze veranderingen zorgen voor omwentelingen op specifieke aspecten van het
institutionele leven, zonder dat de fundamenten van het institutionele leven zelf
aangevochten worden.

Consensusbewegingen kunnen bijdragen aan het transformeren van bestaande
praktijken. Dat doen zij door nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten die breken
met geïnstitutionaliseerde handelingspatronen. Deze bewegingen hebben daarbij een
tweevoudige rol. Ze ontmantelen bestaande stelsels van overtuigingen, normen en
waarden en vervangen deze door nieuwe stelsels. Verder leveren zij de institutionele
ondernemers die in staat zijn om kansen te ontdekken, nieuwe kaders te vinden voor
het oplossen van problemen en die in staat zijn om samenwerkingsverbanden te
mobiliseren. Daarmee zorgen ze voor een diffusie van de nieuwe ideeën (Rao et al.,
2000, Lounsbury et al., 2003).
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Tabel 4.1 geeft een samenvattend overzicht van de verschillende vormen van sociale
bewegingen.

Type beweging Oriëntatie Voorbeelden

Politieke bewegingen Politieke claims Arbeidersbeweging, democrati-

sche beweging

Nieuwe sociale bewegingen Culturele claims Vredesbeweging, ecologische

beweging, vrouwenbeweging

Antiglobalisatie bewegingen Politieke claims Antiglobalisatie beweging,

antiterrorisme beweging

Autonome bewegingen Zelforganisatie Lokale autonome groepen

Consensusbewegingen Stapsgewijze institutionele

verandering

Kwaliteitsbeweging

Tabel 4.1 Overzicht van typen sociale bewegingen

4.4 Kenmerken van sociale bewegingen

Het werkveld van de sociale bewegingen is niet strak afgekaderd. Verschillende
auteurs belichten in hun definities verschillende kenmerken van bewegingen.
Dergelijke verschillen maken het moeilijk om te komen tot één stevige definitie
van sociale bewegingen. Crossley (2002) stelt dat de diverse definities van sociale
bewegingen eerder een reeks typeringen vormen die een zekere ‘familiegelijkenis’
vertonen, dan een reeks met een vaste kern van essenties. Hij noemt de typering
sociale bewegingen een kwestie van een steeds wisselende logica in de toepassing van
het dagelijks taalgebruik. Deze paragraaf start, in de lijn van Crossley, met een
globale verkenning van het veld. Hij eindigt met het selecteren van drie kenmerken
die steeds terugkeren en die helpen om een nadere duiding te geven van de
Münchhausenbeweging.

Blumer (1969) benoemt sociale bewegingen als een collectiviteit van individuen die
een ideaal delen dat is gebaseerd op een collectieve ontevredenheid met de huidige
situatie. Zijn definitie geldt als een brede definitie, die echter wordt bekritiseerd
omdat zij reactionaire bewegingen uitsluit. Dit zijn bewegingen die strijden voor het
behoud van bestaande situaties of waarden die door anderen bedreigd worden
(Crossley, 2002).

McAdam (1982, p. 20) geeft een definitie van sociale bewegingen die sterk past bij
de stroom van politieke bewegingen. Hij kiest de benadering van de ‘rationele actor’
die zich aansluit bij een sociale beweging vanuit inhoudelijke motieven. Hij
definieert sociale bewegingen als ‘rationele pogingen van buitengesloten groepen
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om voldoende politiek vermogen te mobiliseren om collectieve belangen te beharti-
gen met behulp van niet-geïnstitutionaliseerde middelen.’

Jordan et al. (2002, p. 5) omsluiten politieke en culturele bewegingen. Zij typeren
sociale bewegingen als ‘vormen van collectieve actie of “people power” die een
uitdrukking vormen van politieke en culturele behoeften van wereldwijde samen-
levingen.’ Zij vormen dynamische en oppositionele krachten die ontspringen uit de
wensen en passies van activisten.

Ook Snow et al. (2004, p. 11) omsluiten bewust politieke en culturele motieven.
Zij accentueren de organisatievorm van bewegingen, die separaat staat naast regulier
institutionele kanalen. Zij definiëren sociale bewegingen als ‘gemeenschappen die
handelen met een graad van organisatie en continuïteit buiten institutionele of
organisatorische kanalen, om bestaande autoriteiten van de groep, organisatie,
maatschappij, cultuur of wereldorde waar zij deel van uitmaken, of zij nu institu-
tioneel of cultureel gebaseerd zijn, uit te dagen of te verdedigen’.

Touraine (2002, p. 89) kiest het begrip autonomie als een sleutelwoord. Hij
beschrijft sociale bewegingen als ‘een antwoord op een bedreiging of een verwach-
ting die direct verbonden is aan een inperking van het autonome vermogen van
mensen om invloed te hebben op ontwikkelingen’. Hij definieert sociale bewegingen
(p. 90) als ‘een georganiseerd conflict of als conflicten tussen georganiseerde spelers
over het sociale gebruik van gemeenschappelijke waarden’.

Ieder van de bovenstaande definities en omschrijvingen duidt, expliciet of
impliciet, op het oppositionele karakter van bewegingen. De definitie van Giddens
(1990) vormt hierop een uitzondering. Hij gebruikt dit aspect van oppositie niet in
zijn kenschets van sociale bewegingen. Hij typeert sociale bewegingen als ‘een
uitdrukkingsvorm van radicale betrokkenheid’ die een ‘significante richtingwijzer’
is voor ‘toekomstige transformaties’ (p. 158). ‘Zij laten een glimp zien van mogelijke
toekomstige ontwikkelingen en deels kunnen zij ook het vehikel zijn voor de
realisatie daarvan’ (Giddens, 1990, p. 161).

In lijn hiermee benoemen Eyerman en Jamison (1991) sociale bewegingen als
‘tijdelijke publieke ruimten die ruimte bieden voor creativiteit’.

Uit het bovenstaande kunnen drie kenmerken gedestilleerd worden die veelvuldig
terugkeren in definities van sociale bewegingen. Het gaat om (1) collectieve
betrokkenheid bij een gemeenschappelijk ideaal. Verder komt (2) activisme in
de definitie van sociale bewegingen prominent naar voren. In de definities van
sociale bewegingen is er verder sprake van (3) oppositie. De aard en de rol van deze
oppositie zijn echter voor verschillende typen bewegingen verschillend. Ieder van
deze drie kenmerken is herkenbaar in de Münchhausenbeweging. Daarom worden
deze kenmerken in de aansluitende paragrafen alle drie nader uitgewerkt en
samengevat. Deze uitwerking helpt om betekenis te geven aan de typering van de
Münchhausenbeweging als een beweging.
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4.4.1 Collectieve betrokkenheid

Een belangrijk kenmerk van sociale bewegingen vormt de collectieve betrokkenheid.
Deze betrokkenheid vormt zich vanuit rationele en sociale impulsen. Rationele
gedrevenheid ontstaat doordat bewegingen zorgen voor gemeenschappelijke kaders
van waaruit zij kijken naar een situatie. Daarbij gaat het om processen van
het verbinden van denkkaders, het versterken van daarin gelegen overtuigingen,
het verruimen van perspectieven die zicht geven op de problematiek en trans-
formeren van essentiële overtuigingen. Afhankelijk van de aard van de beweging
krijgen deze processen een verschillende nadruk. Zo zullen conservatieve bewegin-
gen sterk gericht zijn op het versterken van bedreigde denkkaders, terwijl in
vernieuwingsbewegingen het accent ligt op het transformeren van overtuigingen
(Snow et al., 1986).

Een belangrijke succesfactor voor sociale bewegingen is dat de centrale denk-
kaders van de beweging voldoende resoneren bij haar leden (Snow et al., 1986).
Daarbij kunnen vroege successen een belemmering vormen voor latere ontwikke-
lingen. Denkkaders die zich in een vroeg stadium hebben vastgezet in sociale
verbanden kunnen deze groepen verhinderen om nieuwe reactiepatronen te ont-
wikkelen voor gewijzigde omstandigheden (Rao et al., 2000).

De rationele component van de betrokkenheid draagt direct bij aan de realisatie
van het doel van de beweging. De ontwikkeling en verbreiding van deze gedreven-
heid komen tot stand door het ontwikkelen of herstellen van denkkaders die
bepalend zijn voor het handelen in werkvelden (fieldframes). De verbreiding van
deze denkkaders is een direct doel van sociale bewegingen (Lounsbury et al., 2003).

Voor het verbreiden van deze denkkaders is een manifest een belangrijke
uitingsvorm. Een manifest is een oproep tot actie gericht op een specifieke verande-
ring. Hij maakt zichtbaar waarom de verandering nodig is en wat de kenmerkende
kwalificaties zijn van de gewenste situatie (Steingard & Fitzgibbons, 1995).

Naast de inhoudelijke gedrevenheid ontstaat betrokkenheid van mensen bij bewe-
gingen uit sociale gedrevenheid. Mensen raken bij bewegingen betrokken doordat zij er
mensen treffen ‘die op ons lijken en met wie we vergelijkbare ideeën delen’ (Touraine,
2002, p.91). Deze sociale betrokkenheid weegt voor de betrokkenen veel zwaarder dan
de inhoudelijke afwegingen (Touraine, 2002). Het leidt ertoe dat mensen vanuit
subjectiviteit aangetrokken raken door sociale bewegingen en zich laten opnemen in
een groep. Deze groep vormt een sociale gemeenschap (Wieviorka, 2005).

Deze vorm van gemeenschapsvorming komt tot stand door het gebruik van
bestaande sociale netwerken. Mensen nemen bekenden op sleeptouw en zorgen zo
voor de groei van de beweging en voor de verbreiding van de ideeën (Lounsbury
et al., 2003).

Vanuit dit perspectief worden sociale bewegingen zichtbaar als gemeenschappen
die in staat zijn netwerken te gebruiken en uit te bouwen en die in staat zijn een
collectieve identiteit te creëren (Jordan et al., 2002, Wieviorka, 2005, Touraine,
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2002). Zij gebruiken culturele activiteiten voor het mobiliseren van mensen en voor
het organiseren van actie (Rao et al., 2000). Het handelen van leden van dergelijke
bewegingen kan getypeerd worden als waarderationeel (De Jong, 2008).

Giddens (1990) vat deze beide vormen van gedrevenheid samen, als hij beschrijft dat
samenhang in bewegingen ontstaat door het opbouwen van een moreel vertrouwen,
dat gebaseerd is op de juistheid van abstracte principes en op liefde. Daarbij gaat
vrijheid samen met verbondenheid rondom hogere doelen en waarden.

4.4.2 Activisme

Kenmerkend voor het werk van sociale bewegingen is het activisme van deze
bewegingen. De acties van de beweging kunnen zowel feitelijk als symbolisch bijdragen
aan de doelen van de beweging. Bewegingen zijn vooral gebaat bij vormen van actie die
op een sterke symbolische manier bijdragen aan het zichtbaar maken van de doelen
van de beweging (Wieviorka, 2005, Touraine, 2002). Het welslagen van sociale
bewegingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zichtbare succes van
haar acties (Snow et al., 1986).

Het attribuut dat bewegingen inzetten is het creëren van urgentiegevoel. Vanuit
dit gevoel worden mensen gestimuleerd om in actie te komen. Deze actie is de
zichtbare bekrachtiging van de collectieve betrokkenheid van mensen bij de idealen
van de beweging. Verliest een beweging haar activisme, dan vormt dat een groot
risico voor haar voortbestaan. De Jong (2008) spreekt in dat geval van ‘de tragiek van
de beweging’, als deze dreigt te stollen door formalisering of te verwateren als de
sociale functie van de gemeenschap de overhand neemt. In beide gevallen verliest
de beweging de vitale kracht van het spontane activisme. In zijn analyses toont hij hoe
ideële gedrevenheid ‘de boel in beweging brengt’. Maar hij stelt tevens nuchter vast dat
het ‘de gemeenschap’ is, die ‘bepaalt waar men uitkomt’ (De Jong, 2008, p. 196).

Voor het welslagen van het activisme is het herkennen van kansen en het acteren
op deze kansen een cruciaal proces. Auteurs uit de recentere social movement
literatuur verwijten de vroegere auteurs dat zij te weinig oog hebben gehad voor de
microprocessen van het creëren en gebruiken van kansen. Er is te veel vanuit de
macroscopische observaties gewerkt. Daarbij werd ‘alles dat het proces van een
sociale beweging vooruit heeft geholpen, geduid als een politieke kans’. Zij con-
stateren dat de onderzoeksresultaten aan de mensen die actief zijn in sociale
bewegingen geen inzicht geeft in de werking van haar belangrijkste succesfactoren.
Daarom benoemen zij de microprocessen van het activisme als een belangrijk
onderzoeksterrein. Onderzoek van sociale bewegingen zou zich vooral moeten
richten op het concrete handelen van mensen in concrete situaties (Bevington &
Dixon, 2005).
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4.4.3 Oppositie

Een kenmerkend aspect van het werk van sociale bewegingen is dat er sprake is van
een vorm van oppositie tegenover een ongewenste situatie. Daarbij is er veelal sprake
van oppositie tegenover de overheid die optreedt als representant van de maat-
schappelijke situatie en als vertegenwoordiger van de onderdrukkende macht
(Jordan et al., 2002, Wieviorka, 2005, Touraine, 2002). De aard van de machtsfactor
waartegen de oppositie zich richt, kan echter verschillen. Het protest van bewe-
gingen is niet altijd gericht tegen de concrete macht van instituties. Het kan ook
gericht zijn tegen de macht der gewoonte, die een bestaande gang van zaken in
stand houdt. Veel van de nieuwere sociale bewegingen opponeren tegen culturele
gewoonten (Snow et al., 2004).

Het bovenstaande impliceert dat politieke of culturele bewegingen opponeren
tegen verschillende soorten machten en systemen. Lounsburry et al. (2003) onder-
scheidt de begrippen materieel systeem en betekenisgevend systeem. Politieke
bewegingen opponeren tegen materiële systemen. Dit zijn stelsels van formeel
toegekende macht, waarmee personen of instituties bevoegd worden gemaakt om
te besturen en om keuzen te maken. Culturele bewegingen opponeren tegen
betekenisgevende systemen. Dit zijn stelsels van doelen, normen en waarden.
Dergelijke stelsels verbinden gemeenschappen. Zij rechtvaardigen gedrag en zij
houden dit in stand.

Armstrong en Bernstein (2008) betogen dat deze beide vormen van macht
relevant kunnen zijn voor een thema waar een beweging zich op richt. Dit betekent
dat situaties in stand gehouden kunnen worden door een combinatie van de macht
van instituties en de macht der gewoonte. In die gevallen zullen bewegingen, om hun
doelen te bereiken, hun pijlen gelijktijdig moeten richten op concrete machtshebbers
en op het beïnvloeden van gewoontewetten. Dit vraagt om acties die zowel sterke
concrete als sterke symbolische waarde hebben.

Een verder onderscheid in vormen van oppositie heeft te maken met de aard van
de doelen van een beweging. Een beweging kan veranderingsgezind of juist
conservatief zijn. Bij veranderingsgezinde bewegingen is de oppositie gericht tegen
bestaande machten die ongewenste situaties in stand houden. Bij conservatieve
bewegingen is de oppositie gericht tegen vernieuwende krachten die een bedreiging
vormen voor de gevestigde orde (Snow et al., 2004).

Deze verschillende vormen van oppositie omvatten Snow et al. (2004, p. 11), door
sociale bewegingen te definiëren als ‘(…) uitdagers of verdedigers van bestaande
autoriteiten, hetzij institutionele autoriteiten, hetzij culturele autoriteiten (…)’.

In de social movement theorie zijn bewegingen veelal geduid als oppositionele
tegenmacht. Zoals al in paragraaf 4.3 is beschreven, is er in recentere publicaties ook
aandacht voor bewegingen die hun kritiek vormgeven door zelfstandig en autonoom
te gaan handelen ten opzichte van de bestaande machten of door samenwerking te
zoeken met bestaande machten. In beide gevallen zijn deze bewegingen erop gericht
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om in gezamenlijkheid te werken aan het opbouwen van de nieuwe gewenste
situatie. Dergelijke autonome bewegingen en consensusbewegingen opponeren tegen
een ongewenste situatie, maar zetten hun energie constructief in. Daarom krijgt hun
oppositie een coöperatief karakter.

Bij autonome bewegingen ontstaat de samenwerking binnen de groep van leden
van de beweging. Zij proberen een werkelijkheid te creëren die onafhankelijk is van
de machtsfactoren die bepalend zijn voor de ongewenste situatie.

Bij consensusbewegingen gaat het om samenwerking tussen de leden van de
beweging en vertegenwoordigers van organisaties die de ongewenste situatie in stand
dreigen te houden. De leden van de beweging zoeken samenwerking om tot
vernieuwing te komen. Daarbij geldt dat leden van de beweging ten dele zelf ook
de vertegenwoordigers van de betreffende instituties zijn. De leden van dergelijke
bewegingen zijn dus mede gericht op het veranderen van hun eigen gedrag
(Wieviorka, 2005, Touraine, 2002, Lounsbury et al., 2003, Rao et al., 2000).

4.4.4 Samenvattend overzicht van kenmerken van sociale bewegingen

Sociale bewegingen worden getypeerd door een combinatie van collectieve betrok-
kenheid, activisme en oppositie.

De collectieve betrokkenheid van sociale bewegingen kan zich richten op
politieke of culturele thema’s. In veel sociale bewegingen is er sprake van een
combinatie van politieke en culturele gedrevenheid. De te veranderen situatie wordt
dan beschreven als ontstaan uit een combinatie van politieke en culturele factoren.

Mensen sluiten zich aan bij sociale bewegingen vanuit rationele en sociale
motieven. De rationele motieven worden zichtbaar in de wijze waarop de leden
van de beweging de bestaande en de gewenste situatie verwoorden. Zij maken
daarmee zichtbaar waarom zij zich kanten tegen ontwikkelingen en welke verande-
ringen zij nastreven. Sociale motieven hebben te maken met het feit dat mensen zich
identificeren met de beweging. Zij voelen zich aangetrokken tot mensen met wie zij
zich verwant voelen. Op deze wijze ontstaan bewegingen als netwerken van
personen die een gemeenschappelijke identiteit opbouwen.

De uitingsvorm van sociale bewegingen is activisme. Met hun acties maken
sociale bewegingen zichtbaar waar zij voor staan. Deze acties hebben veelal een sterk
symbolische betekenis. Daarnaast kunnen zij bijdragen aan de materiële verande-
ringen van de situatie die aan de orde gesteld wordt.

Sociale bewegingen hebben een oppositioneel karakter. Zij ontlenen hun kracht
aan het bestrijden van de politieke en culturele mechanismen van dominantie die
vormgeven aan de ongewenste situatie. Deze oppositie krijgt bij sommige bewe-
gingen de gestalte van een sterke tegenmacht. Andere typen sociale bewegingen
geven vorm aan hun idealen door het vormen van een autonome of coöperatieve
macht die onafhankelijk, of samen met vertegenwoordigers van de systemen, werkt
aan de realisatie van de door hen gewenste situatie. In die gevallen leidt de oppositie
tot een streven naar samenwerking.
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4.5 De Münchhausenbeweging als een consensusbeweging

De leden van de Münchhausenbeweging typeren hun initiatief als een beweging. In dit
hoofdstuk wordt zichtbaar dat er een aantal typerende kenmerken van sociale
bewegingen is. De Münchhausenbeweging voldoet aan deze kenmerken. De Münch-
hausenbeweging kan daarom als een sociale beweging getypeerd worden. Omgekeerd
wordt hiermee een aantal aspecten van de Münchhausenbeweging geaccentueerd als
vitale aspecten. Het gaat om collectieve betrokkenheid, om activisme en om oppositie
tegenover een ongewenste situatie. Deze drie kenmerken moeten gevoed worden om
de beweging gaande te houden. De oproep om dit te blijven doen wordt verwoord in
het Münchhausenmanifest. Dit manifest schetst de problematische situatie en doet een
oproep om in actie te komen voor de doelgroep en tegen de mechanismen die de
organisaties gevangen houden in hun huidige gedrag. Deze oproep blijft klinken in
de sociëteit.

In de casus wordt zichtbaar dat de Münchhausenbeweging zowel inhoudelijk
gedreven is als identiteitgedreven. We zien hoeveel moeite de initiatiefnemers
doen om de problematiek en de oplossingsrichting helder te verwoorden. Tevens
zien we hoe zij hun persoonlijke netwerken inzetten om mensen te betrekken en
hoeveel moeite zij doen om een informele sfeer te scheppen waarin het mogelijk
wordt om bevlogen mensen te koesteren. In de woorden van de leden van de
beweging gaat het om ‘het organiseren van succes’ en vraagt dit om ‘het respecteren
van elkaars expertise en verder een lange adem, gedrevenheid, betrokkenheid en
passie!’

De Münchhausenbeweging kan worden getypeerd als een consensusbeweging. Deze
beweging heeft een coöperatief karakter. Het is er de leden van de Münchhausen-
beweging allereerst om te doen dat zij zichzelf oproepen om te komen tot ander
gedrag. In aansluiting daarop richten zij zich tot de politiek om een steun in de rug
te geven en om regelruimte te creëren om van bestaande paden af te wijken. De eigen
verantwoordelijkheid van de leden van de Münchhausenbeweging voor de bestaande
situatie wordt zichtbaar gemaakt tot in de naamgeving van de beweging.

Binnen de casus is de cirkel van succes zichtbaar als de kern van het werk van de
beweging. In deze cirkel gaat het om kansen creëren, zaken doen en successen
vieren. Als werkvorm hiervoor vinden de leden van de Münchhausenbeweging de
sociëteit. Daarnaast gebruiken de bestuurders hun onderlinge gesprekken en hun
gesprekken met wethouders als een instrument voor het verbeteren van de rand-
voorwaarden voor de samenwerking. Het zijn juist dergelijke microprocessen van het
activisme waarvoor in de literatuur een oproep gedaan wordt om deze te bestuderen en
te beschrijven. Deze casus verrijkt de literatuur omdat het een gedetailleerde beschrij-
ving geeft van deze microprocessen in een consensusbeweging die gericht is op het
creëren van ketensamenwerking.
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5 Ketensamenwerking

“De betrokkenheid bij de keten ontstaat doordat we zien dat de maatschappij steeds

complexer is geworden. Er zijn veel organisaties die allemaal werken vanuit hun eigen

specialisme.” (initiatiefnemer)

“Samenwerken is een haast onmogelijke klus, die veel vraagt van het coördinatiever-
mogen van organisaties en mensen die op de grensvlakken van de organisaties
werken, want er zijn geen systemen en routines op het snijvlak tussen wonen,
werken, zorg en leren.” Uit dit citaat van één van de initiatiefnemers van de
Münchhausenbeweging, spreekt een verlangen om te komen tot een situatie waarin
dergelijke routines er wel zijn: een streven naar ketensamenwerking. In de start
van het werk van de beweging wordt getracht deze keten vorm te geven als een keten
van processen. Later blijkt dat er andere wegen gevonden worden om de keten van
integrale zorg te sluiten.

Dit hoofdstuk opent met een verkenning van het woordgebruik van de leden van de
beweging als het gaat over de aard van hun samenwerkingsverband. Vanuit de
literatuur wordt vervolgens een typologie gegeven van verschillende vormen van
organisatieoverstijgende samenwerking. Daarbij passeren de begrippen keten, net-
werk en alliantie de revue. Van deze drie vormen van samenwerking worden
kenmerkende aspecten belicht. Tevens wordt zichtbaar dat er mengvormen bestaan
die elementen bevatten van ieder van de drie beschreven typen samenwerking.

Daarna volgt een schets van het informele karaker van de samenwerking in de
Münchhausenbeweging. Dit is een typerend structuurkenmerk van de Münchhau-
senbeweging. Aansluitend wordt vanuit de literatuur een overzicht gegeven van
verdere structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden. De betekenis van deze
structuurkenmerken wordt beschreven.
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Het hoofdstuk eindigt met een typering van de aard van het samenwerkingsverband
van de Münchhausenbeweging. In het voorgaande hoofdstuk is zichtbaar geworden
dat dit samenwerkingsverband het beste te typeren is als een beweging. In dit
hoofdstuk wordt zichtbaar dat het streven van deze beweging het beste te typeren is
als een streven naar ketensamenwerking. De structuur die de beweging hiervoor
kiest is informeel, matig intensief, weinig gecentraliseerd, eenvoudig en heterogeen.
Verder wordt zichtbaar dat leden van de beweging spelen met de balans tussen
openheid en geslotenheid.

5.1 Het begrip keten in de Münchhausenbeweging

Onder de noemer ‘het succes van een ketenaanpak’ schetsten de initiatiefnemers in
het Münchhausenmanifest het beloop van het verhaal van Loes. Het is het voor-
beeldverhaal van de beweging, waarin zichtbaar wordt hoe leden van de beweging
met een persoonsgerichte aanpak zorgen dat de benodigde hulp voor Loes ge-
realiseerd wordt. Aansluitend besteden de initiatiefnemers in het manifest onder
meer aandacht aan het tot stand komen van lokale zorgnetwerken in Rotterdam.
Ten tijde van het schrijven van het manifest kent Rotterdam twintig van dergelijke
netwerken. De initiatiefnemers maken zichtbaar dat deze netwerken doen wat er
naar hun oordeel gebeuren moet. Zij zorgen op een praktische manier dat hulp-
verleners, wijkagenten, medewerkers van corporaties en andere professionals hun
werk kunnen coördineren. Bij deze aanpak is er sprake van een lokale zorgcoördi-
nator. Hij of zij vormt de spil in de aanpak. Hij zorgt ervoor dat het netwerk in staat
is om tijdig problemen bij bewoners in de wijk te signaleren. Daarbij wordt
geprobeerd om de benodigde zorg vanuit de eigen woonsituatie te bieden.

In het bovenstaande wordt zichtbaar hoe de leden van de Münchhausenbeweging de
begrippen keten en netwerk dicht naast elkaar gebruiken. Zij zoeken een ketenaan-
pak en benoemen daarbij lokale zorgnetwerken als een belangrijke werkvorm. In het
beloop van de ontwikkelingen van de Münchhausenbeweging, blijven de leden beide
begrippen gebruiken. Daarbij zijn zij geneigd hun streven aan te duiden als een
streven om ketensamenwerking tot stand te brengen. Het begrip keten gebruiken zij
veelvuldig. Vooral in de gespreksverslagen en verslagen van bijeenkomsten van 2005
en 2006 komt het begrip keten veelvuldig voor. Zo wordt in het Münchhausenma-
nifest gesproken over het ‘organiseren van succes vanuit een ketenbenadering’ en
van ‘een gezamenlijke ketenaanpak’. In de code of conduct is er sprake van ‘een
proces van ketenontwikkeling’ en van ‘ketenpartners’. De betrokken bestuurders
spreken in interviews en tijdens vergaderingen over ‘de keten: leren, werken, wonen,
zorg’, over een ‘lerende keten’ een ‘open keten’ en over ‘ketensamenwerking’.

Om dergelijke ketens tot stand te brengen, is er behoefte aan een netwerk. De leden
van de beweging spreken over het opbouwen van een netwerk of over het inzetten
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van bestaande netwerken voor de doelen van de beweging. Het samenwerken in
dergelijke netwerken typeert één van hen als elkaar leren kennen, vertrouwen
opbouwen en dan zaken doen: “In netwerken gaat het om geven en gunnen.” Leden
van de beweging benoemen het als een belangrijke meerwaarde dat de Münchhau-
senbeweging bestaande netwerken versterkt en bijdraagt aan het vergroten van hun
individuele netwerken. Uit de bestudering van de teksten wordt zichtbaar dat de
leden van de beweging geregeld op een dergelijke wijze spreken over netwerken.
Toch wordt het begrip netwerk door hen minder vaak gebruikt als het begrip keten.

Een verder begrip, dat Martien Kromwijk in de startfase gebruikt om het werk van
de Münchhausenbeweging te typeren, is het begrip coalitie. Hij spreekt van een
“vitale coalitie van maatschappelijk betrokken organisaties die zich inzetten voor de
niet zelfredzame Rotterdammer”. In mijn beleving is het een treffende typering.
Toch blijkt uit de vele notities en aantekeningen niet dat dit begrip overgenomen
wordt. In een persoonlijk gesprek met Martien Kromwijk in december 2006 valt het
begrip nog een keer. We typeren de Münchhausenbeweging als een coalitie van
mensen met een gemeenschappelijke roeping.

Later, in een gesprek tussen een aantal initiatiefnemers van de Münchhausenbe-
weging en een aantal wethouders van de gemeente Rotterdam in april 2007, wordt
het begrip coalitie ook nog een paar keer gebruikt. Daarbij wordt onmiddellijk
aangevuld dat dit begrip niet te technisch ingevuld moet worden. Het gaat om
persoonlijke betrokkenheid.

Een laatste begrip dat met enige regelmaat terugkomt, is het begrip samenwerken.
Hiermee wordt veelal geduid op het actieve proces van samenwerken. Er wordt
gesproken over goede en slechte ervaringen van samenwerking tussen instanties of
organisaties. En er wordt gesproken over goede of slechte structuren van samen-
werken. Samenwerking wordt benoemd als een manier om te groeien naar
structurele oplossingen.

Uit het pure tellen van het woordgebruik in de uitingen, verslagen en gespreks-
notities van de Münchhausenbeweging, blijkt dat het begrip keten het meest
dominant gebruikt wordt. Dit begrip wordt door de betrokkenen vooral in verband
gebracht met concrete verbinding en concrete samenwerking. Ketenvorming wordt
getypeerd als het ‘aansluiten van de kokers van de organisaties’. Het begrip keten
lijkt daarom het best passend om de essentie van de intenties van de leden van de
Münchhausenbeweging te vatten. Het gaat uiteindelijk niet om netwerken en relaties
opbouwen. Het gaat erom dat er concreet iets gebeurt, dat er verbinding ontstaat in
de uitvoering van het werk.
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5.2 Vormen van organisatieoverstijgende samenwerking in de literatuur

Voor het beschrijven van organisatieoverstijgende samenwerking is een veelheid aan
begrippen in omloop. Naast de begrippen ketens en netwerken komt ook het begrip
alliantie prominent voor in de literatuur. De betekenis die aan deze begrippen
gehecht wordt, verschilt per auteur. Ook is er sprake van overlappende betekenissen
van deze begrippen. Deze drie begrippen lenen zich echter goed om een typologie te
maken, die verschillende vormen van organisatieoverstijgende samenwerking be-
schrijft. In deze paragraaf wordt een dergelijke typologie uitgewerkt.

Naast deze drie begrippen is er in de literatuur sprake van een diversiteit aan
andere begrippen voor het aanduiden van vormen van organisatieoverstijgende
samenwerking. De samenwerkingsverbanden die hiermee beschreven worden, be-
vatten kenmerken van ketens, netwerken en allianties. Zij kunnen vanuit de hier
opgebouwde typologie gezien worden als mengvormen van organisatieoverstijgende
samenwerking.

5.2.1 Ketens

Het begrip keten is ontleend aan fysieke voortbrengingsprocessen. Daarbij gaat het
oorspronkelijk om bedrijfsinterne processen. In de loop der tijd is dit begrip echter
steeds meer toegepast op organisatieoverstijgende processen. Het begrip keten is
daarbij sterk verbonden met het primaire proces van de gezamenlijke organisaties.
Het appelleert aan de gedachte dat de samenwerking schakel voor schakel georgani-
seerd moet worden. Een dergelijke vorm van organiseren draagt bij aan het
klantgericht, effectief en efficiënt leveren van goederen of diensten. Daarbij is
functionele communicatie op het niveau van de uitvoering belangrijk. In iedere
schakel van het proces, moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar
zijn (Camps, 2004, Kinder, 2003).

Vanuit een primaire oriëntatie op logistieke processen zet Kinder (2003) goederen-
stromen centraal in zijn definitie van ketenmanagement. Kennisstromen definieert
hij als daaraan ondersteunend. Kinder typeert ketensamenwerking als het proces van
efficiënte en effectieve beheersing van goederenstromen, met de daaraan gerelateerde
informatie en kennisstromen.

Bij de toepassing van het begrip ketenmanagement op de publieke sector,
benoemen Van der Aa et al. (2002) en Van Duivenboden et al. (2000) ook dat
het gaat om de primaire processen van de betreffende organisaties. Zij passen het
begrip ketenmanagement toe op uitvoeringsketens in de publieke dienstverlening.
Ketensamenwerking in de publieke sector beschrijven zij als het vormgeven van een
routinematig proces. Daarbij ‘stroomt de mens als object door de keten’ (Van der Aa
et al., 2002, p. 10). Een dergelijke keten beschrijven Van Duivenboden et al. (2000,
p. 16) als een aaneenschakeling van ‘taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
rollen’ van een verzameling afzonderlijke organisaties.
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Ook Camps (2004) past het begrip keten toe op processen van publieke dienst-
verlening. Hij accentueert daarbij het belang van informatie-uitwisseling. Daarom
typeert hij dergelijke ketens als informatie- of kennisketens. Hij beschrijft dergelijke
ketens als samenwerkingsverbanden tussen organisaties, die voor de uitvoering van
hun primaire proces afhankelijk zijn van wederzijdse uitwisseling van informatie en
kennis.

In het bovenstaande wordt zichtbaar dat het begrip keten wordt toegepast op de
samenwerking tussen partijen in hun primaire processen. Verschillende auteurs
gebruiken dit als het centrale aangrijpingspunt voor het onderscheid tussen ketens
en netwerken: Ketens gaan over relaties in het primaire proces, netwerken gaan over
bestuurlijke relaties (In ’t Veld, 2007). In een keten gaat het om functionele relaties,
in een netwerk om sociale relaties (Kort et al., 2000). Bij ketens is het primaire
proces het ordeningsprincipe, bij netwerken gaat het om samenwerking tussen
partijen die buiten het primaire proces staan, maar die wel van grote invloed zijn op
het procesverloop (Van der Aa et al., 2002).

Er wordt tevens zichtbaar dat het begrip keten veelal wordt geassocieerd met een
eenduidig ordenen van opeenvolgende schakels. Het begrip wordt verbonden met
het organiseren van logisch geordende processen. Dit laatste maakt het begrip keten
lastiger toepasbaar op zorgprocessen met een complexe hulpvraag. Daarbij is er
immers vaak sprake van het zoeken naar individuele arrangementen. Het gaat
daarbij niet om vast geordende processen, maar om het creëren van individuele
arrangementen en maatwerkoplossingen. Dergelijke samenwerking vindt plaats in
de primaire processen en is sterk klantvraag georiënteerd (Provan et al., 2005).

In de hier ontwikkelde typologie worden de eerste elementen van het begrip keten
geaccentueerd. Het gaat om het primaire proces, om het tot stand brengen van
functionele relaties en om het organiseren van stromen van goederen of mensen.
Daarbij is het belangrijk dat ook de bijbehorende stromen van informatie goed
worden georganiseerd.

Het aspect van de vaste ordening van werkprocessen wordt in deze typologie
losgelaten. Het begrip keten wordt zowel toegepast op samenwerkingsprocessen die
een vaste ordening kennen, als op samenwerkingsprocessen die meer persoonsge-
richt vorm krijgen. Het begrip keten kan in deze laatstgenoemde situatie verbij-
zonderd worden door gebruik van het begrip ‘persoonsgerichte ketenzorg’.

5.2.2 Netwerken

Netwerken worden door Williams (2001) getypeerd als groepen van juridisch
gescheiden organisaties, die met elkaar zijn verbonden door uitwisselingsrelaties
en door sociale relaties, die duurzaam zijn in de tijd. Daarbij is er sprake
van gemeenschappelijke of onderling aanvullende doelen. Williams beschrijft dat
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samenwerking in dergelijke netwerken tot stand komt op basis van het vertrouwen
dat partijen elkaars belangen respecteren en behartigen.

Van der Aa et al. (2002) karakteriseren een netwerk als een samenwerkingsver-
band tussen vertegenwoordigers van organisaties, dat buiten de directe cliëntrelatie
staat, maar dat wel van grote invloed is op het procesverloop. Camps (2004) en
Kinder (2003) typeren netwerken als sociale verbanden tussen vertegenwoordigers
van organisaties, die gericht zijn op kennisdeling, vernieuwing en verbetering.
Daarbij benoemen zij dat netwerken van leden van het hoger management onmis-
baar zijn voor het onderhouden van operationele samenwerkingsrelaties.

In al deze beschrijvingen worden netwerken getypeerd als relatief vrijblijvende
structuren. Deze structuren worden in stand gehouden voor het delen van kennis en
informatie, om gemeenschappelijke belangen te behartigen of om samenwerkings-
relaties te onderhouden.

Het gebruik van het begrip netwerk verschilt per auteur. Een aantal auteurs verbindt
het begrip netwerk aan de primaire processen van de organisatie. Zo benaderen
Provan et al. (2005) netwerken vanuit een oriëntatie op operationele samenwerking.
Netwerken in de publieke dienstverlening beschrijven zij als een vorm van integratie
van diensten. Zij vormen een manier om het gezamenlijke vermogen op te bouwen
om beter te kunnen reageren op een maatschappelijke problematiek.

Ook Kautonen en Koch (2005) wijzen, als zij het begrip netwerk hanteren, op het
primaire proces. Zij gebruiken het begrip netwerk voor het beschrijven van een
samenspel van publieke en private organisaties die hun bronnen bundelen en
betrokken zijn in de uitvoering van een gemeenschappelijke taak.

Anderen passen het begrip netwerk eerder toe op individuele personen, dan op
organisaties. Zo definieert Granovetter (1973) een netwerk als een stelsel van sociale
verbanden, waarbij de sterkte een functie is van de hoeveelheid tijd, de emotionele
intensiteit, de intimiteit en de wederkerigheid van de sociale relaties. Betrokkenen in
een dergelijk netwerk zijn niet noodzakelijkerwijs vertegenwoordigers van organisa-
ties. Ieder mens heeft een netwerk van contacten dat hij met wisselende intensiteit
onderhoudt. Daarbij is er niet per se sprake van samenwerking. Relaties in dergelijke
netwerken kunnen zowel een oriëntatie op samenwerking als een oriëntatie op
conflict hebben.

Ook Benson (1975) laat de verbinding van het begrip netwerk met samenwerking
expliciet los. Hij karakteriseert netwerken als verbanden tussen onderscheiden
organisaties of personen waartussen een significante hoeveelheid interacties bestaat.
Deze relaties kunnen variëren van, aan het ene uiterste, samenwerkingsverbanden
met intensieve herhaalde uitwisselingen van bronnen, tot, aan het andere uiteinde,
contacten tussen vijandige groeperingen die conflictueuze relaties onderhouden. Op
deze wijze krijgt het begrip netwerk vooral de betekenis van een geheel aan relaties
dat een organisatie of een persoon onderhoudt, ongeacht de aard van die relaties.
Zowel ‘vrienden’ als ‘vijanden’ maken deel uit van het netwerk.
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In de hier opgebouwde typologie van vormen van organisatieoverstijgende samen-
werking wordt een netwerk gepresenteerd als een stelsel van op samenwerking
gerichte relaties tussen vertegenwoordigers van organisaties. Daarbij vindt coör-
dinatie plaats op basis van informele relaties en van vertrouwen. Netwerken zijn
gericht op het delen van kennis en op het onderhouden van contacten. De
belangrijkste stromen die plaatsvinden in netwerken zijn stromen van kennis en
informatie. Netwerken worden daarbij vooral getypeerd als structuren die dienstbaar
zijn aan het bestuurlijke proces.

5.2.3 Allianties

Allianties zijn formele samenwerkingsverbanden tussen onafhankelijke onderne-
mingen. Daarbij is er sprake van een gezamenlijk doel, gezamenlijke risico’s,
gezamenlijke besluitvorming en gedeelde kosten en opbrengsten (De Man, 2006).
Bij dergelijke samenwerkingsrelaties brengt ieder van de partijen bronnen in. Deze
kunnen de vorm hebben van kapitaal en technologie (Gulati & Singh, 1998). Zij
kunnen ook bestaan uit immateriële vermogens die een bedrijf beschikbaar heeft om
te concurreren in de markt (Lambe et al., 2002).

De intensiteit van de samenwerking verschilt bij diverse vormen van allianties.
Dit verschil wordt bepaald door de mate van integratie van beide partijen. In
oplopende mate van integratie kunnen allianties gevormd worden door contractuele
allianties, joint ventures en deelnemingen (De Man, 2006, Gulati & Singh, 1998,
Lambe et al., 2002).

Bij alliantiebesturing spelen formele relaties een centrale rol. Zij krijgen vorm
door het positioneren van vertegenwoordigers met grote beslissingsbevoegdheden of
door het vastleggen van contractuele verplichtingen. Hoewel vertrouwen in het
aangaan van allianties van belang is, maken allianties zich hiervan uiteindelijk zo
veel mogelijk onafhankelijk door de inzet van mechanismen waarin formele macht
wordt vastgelegd (De Man, 2006, Gulati & Singh, 1998, Das & Teng, 2001).

Ook in de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties komen formele samenwerkingsrelaties voor. Samenwerkingsrelaties
tussen partijen uit twee van deze sectoren, of uit ieder van de drie genoemde
sectoren, worden aangeduid als sectoroverstijgende samenwerking of als publiek-
private samenwerking (Selsky en Parker, 2005, Waddock, 1991). Het begrip publiek-
private samenwerking wordt sterk verbonden geacht met complexe infrastructurele
projecten. Het is echter van toepassing op een breder arrangement aan samen-
werkingsvormen tussen overheid en bedrijfsleven (Van Duivenboden, 2004).

Ook bij sectoroverstijgende samenwerkingsrelaties is er sprake van relaties met
een verschillende mate van integratie. Sommige relaties hebben een projectmatig
karakter. Zij zijn gericht op de realisatie van eindige opgaven. Andere relaties hebben
een meer integrerend karakter. Daarbij gaat het om het opbouwen van een systeem
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van duurzame samenwerkingsrelaties (Waddock & Post, 1991, 1995, Selsky &
Parker, 2005).

Dergelijke sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden delen met private allian-
ties de eigenschap dat zij door formele coördinatiemechanismen worden gestuurd
(Selsky & Parker, 2005). Zij kunnen worden beschouwd als sectoroverstijgende
allianties.

Het is verwarrend dat het begrip alliantie in bestuurskundige literatuur ook wordt
toegepast voor het aanduiden van relatief informele netwerken van samenwerking
tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zo gebruiken
Waddock en Post (1991, 1995) het begrip catalytic alliance voor tijdelijke netwerk-
organisaties die gericht zijn op het genereren van maatschappelijke effecten op de
lange termijn. Gray (1989) gebruikt het begrip collaborative alliance op eenzelfde
wijze voor het aanduiden van een lange termijn georiënteerd stelsel van samen-
werkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, en lokale gemeenschappen. In
dergelijke stelsels is er sprake van combinaties van formele en informele sturing.

In de hier opgebouwde typologie van organisatieoverstijgende samenwerking
worden allianties gepresenteerd als juridische samenwerkingsverbanden. Coördina-
tie in allianties vindt plaats via formele structuren. Daarbij is er sprake van financiële
transacties. Tegenover deze financiële stromen staan transacties van goederen,
diensten, inzet van personeel of inzet van kapitaal. Afhankelijk van de aard van
de alliantie ligt het aangrijpingspunt in de bestuurlijke processen, in de ondersteu-
nende processen of in het primaire proces.

5.2.4 Typologie van vormen van organisatieoverstijgende samenwerking

In het bovenstaande zijn de begrippen keten, netwerk en alliantie uitgewerkt.
Ondanks dat deze begrippen in de aangehaalde literatuur niet eenduidig gebruikt
worden, lenen zij zich goed voor het maken van een typologie van vormen van
organisatieoverstijgende samenwerking. Daartoe zijn er in de voorgaande paragrafen
keuzen gemaakt over de betekenis die gehecht wordt aan deze begrippen. De
gekozen betekenissen van de begrippen en de daarmee opgebouwde typologie is
samengevat in tabel 5.1.
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Karakteristiek Keten Netwerk Alliantie

Aard van de

onderlinge relaties

Functionele relaties Informele relaties Formele relaties

Aard van de

transacties

Stromen van goede-

ren of mensen,

ondersteund door

informatie

Stromen van kennis Geldstromen

Aard van het aangrij-

pingspunt in de

organisatie

Primair proces Bestuurlijk proces Primair, ondersteu-

nend en/of bestuurlijk

proces

Tabel 5.1 Typologie van vormen van organisatieoverstijgende samenwerking

De drie bovenstaande typen van organisatieoverstijgende samenwerking kunnen
gezien worden als drie verschillende gestalten die een samenwerkingsverband kan
aannemen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat samenwerking tussen
organisaties exclusief de gestalte heeft van een keten, een netwerk of een alliantie. Er
is sprake van een veelheid aan structuren voor samenwerking die gebaseerd zijn op
een mix van de bovenstaande gestalten. Deze samenwerkingsvormen combineren
formele en informele vormen van sturing en grijpen aan op zowel de primaire
processen als op de ondersteunende en bestuurlijke processen.

Voor het typeren van dergelijke mengvormen van organisatieoverstijgende samen-
werking worden zeer uiteenlopende begrippen gehanteerd. Huxham en Vangen
(2000) gebruiken het begrip ‘collaborative initiative’. Met deze term verwijzen zij
naar een veelheid van losjes gekoppelde vormen van samenwerking tussen burgers,
overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Ouchi (1980) gebruikt het begrip clan. Dit begrip verbindt hij met sturing op
basis van netwerken van relaties. Clans zijn gemeenschappen met een gemeen-
schappelijke cultuur en met gemeenschappelijke doelen. Meijboom et al. (2004)
verruimen dit begrip en introduceren het begrip interclan. Een dergelijke interclan
speelt in op de behoefte van professionals aan een stelsel van organisatieoverstij-
gende normen, waarden en tradities. Dit stelsel biedt hen een referentiekader en een
basis voor onderling vertrouwen. Als een geschikt instrument om dit referentiekader
in vast te leggen, noemen Meijboom et al. een code of conduct.

Onder de algemene noemer van ‘collaboration’ beschrijft Gray (1989) verge-
lijkbare mengvormen van organisatieoverstijgende samenwerking. Meer specifiek
gebruikt zij het begrip confederatieve samenwerking. Dit begrip verbindt zij met een
vorm van samenwerking die een zelfregulerend karakter heeft en die gebaseerd is op
niet-bindende overeenkomsten en op langlopende interactie. Zij stelt dit begrip op
één lijn met het begrip coalitie, dat zij ontleent aan Whetten en Bozeman (1984).
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Met dit begrip duiden zij op een los georganiseerde vorm van samenwerking waarbij
macht wordt gedeeld tussen leden omdat zij er niet voor kiezen om deze macht te
delegeren naar een gemeenschappelijke besturende eenheid.

De bovenstaande beschrijvingen vertonen nadrukkelijk overeenkomsten met de
langetermijngeoriënteerde partnerships die beschreven zijn door Selsky en Parker
(2005) en door Waddock en Post (1991, 1995). Ook de samenwerkingsverbanden
van Astley en Frombrun (1983) hebben een vergelijkbaar karakter. Zij beschrijven
organisatieoverstijgende samenwerkingsverbanden waarin eenheid ontstaat doordat
deelnemers stromen van invloed aanwenden om het gezamenlijk doel te bereiken.

De hier beschreven samenwerkingsverbanden hebben als kenmerk dat zij zijn
georiënteerd op de lange termijn en dat zij veelvormig zijn. Dergelijke samen-
werkingsverbanden omvatten gelijktijdig meerdere aspecten van de gepresenteerde
typologie van ketens, netwerken en allianties. Hun gemeenschappelijk kenmerk is
dat er een vorm van collectieve strategie ontstaat doordat de betrokkenen zich
gezamenlijk oriënteren op hun collectieve omgeving. Deze proberen zij actief te
beïnvloeden.

Er zijn overeenkomsten tussen de hier aangehaalde mengvormen van organisatie-
overstijgende samenwerking en de beweging, zoals die in hoofdstuk vier beschreven
is. In een beweging gaat het om het vormen van een gemeenschap met een
gezamenlijk doel, om activisme en om oppositie tegenover een ongewenste situatie.
Bij consensusbewegingen, zoals de Münchhausenbeweging, krijgen deze intenties de
vorm van een gezamenlijk optrekken met de verantwoordelijken uit de betrokken
instituties.

Uit de hier gepresenteerde typologie van ketens, netwerken en allianties zijn
elementen herkenbaar in de Münchhausenbeweging. Er is sprake van een streven
om ketens tot stand te brengen en er wordt gebruikgemaakt van netwerken. In de
casus wordt wellicht in mindere mate zichtbaar dat er ook sprake is van formele
samenwerkingsrelaties. Deze zijn er echter wel. Bij verschillende initiatieven, zoals
het ontwikkelen en beheren van een foyer, worden formele en contractuele relaties
aangegaan. De finale positionering van de Münchhausenbeweging ten opzichte van
de typologie van ketens, netwerken en allianties vindt plaats in de slotparagraaf van
dit hoofdstuk.

5.3 Informele samenwerking in de Münchhausenbeweging

“Wat ik ook heel erg hoop is dat de Münchhausenbeweging een echte beweging blijft
dus dat het niet institutionaliseert. Het moet wel enige structuur hebben maar losse
structuur.” Dit zegt een van de hartenjagers tijdens een interview in 2007. De
structuur van de samenwerkingsrelaties binnen de Münchhausenbeweging vormen
het tweede thema van dit hoofdstuk over ketensamenwerking. Dit thema wordt
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ingeleid met een typering van de structuur van de Münchhausenbeweging. Aan-
sluitend worden vanuit de literatuur verschillende structuurkenmerken nader uit-
gediept.

De hierboven aangehaalde losse structuur van de Münchhausenbeweging is alom
herkenbaar. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden vrijwel allemaal plaats aan de
randen van de werkdag. Er is geen agenda, er zijn geen notulen. Bijeenkomsten
hebben het karakter van een vrije uitwisseling van ideeën. Een gezamenlijke maaltijd
hoort erbij. Dat geldt zowel voor de besprekingen van de initiatiefgroep, als voor de
besprekingen van het sociëteitsbestuur. De vergaderingen vinden plaats bij respec-
tievelijk Woonbron en bij het Zadkine College, onder het eenvoudige genot van een
broodjesmaaltijd.

Ook de sociëteitsbijeenkomsten vinden plaats in een informele sfeer. Tijdens een
van de voorbereidende besprekingen worden ideeën over het vormen van een
sociëteit uitgewisseld. Daarbij worden de volgende drie criteria voor de locatie
benoemd: informele sfeer, een goede prijs-kwaliteitverhouding en een locatie die
uitstraalt wat we met elkaar willen.

Deze zelfde informele sfeer kenmerkt ook de baronnenbijeenkomsten. Ook deze
besprekingen vinden plaats onder het genot van een maaltijd. De meeste keren is dit
in het horecarestaurant van Zadkine. Verder is restaurant Millers een aantal malen
plaats van samenkomst. Dit restaurant is een leer- en werkervaringsproject voor
Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren van de Stichting MaasJeugd en Toekomst
(MaasJeT). Twee van de besprekingen tussen bestuurders van de Münchhausenbe-
weging en wethouders sociaal van de gemeente Rotterdam vinden plaats in Solo
restaurant, een leerwerkbedrijf waar het Albeda College bij betrokken is, dat zich
bevindt op het Afrikaanderplein, in het hart van één van de probleemwijken van
Rotterdam.

Alleen de besprekingen van de procesgroep hebben een iets gestructureerder
karakter. Zij zijn georganiseerd als workshops, waarbij er in gestructureerde, maar
vooral ook een open dialoog wordt toegewerkt naar het opleveren van een resultaat,
een set ketenprocessen en een tekst voor de code of conduct.

Bij het open coderen van de data komen er verschillende begrippen naar boven die
gerelateerd zijn aan het informele karakter van de bijeenkomsten van de Münch-
hausenbeweging. Het zijn de begrippen persoonlijke relaties, netwerken, open,
gelijkwaardig, plezier, samenbinden en vieren. Het zijn allemaal begrippen die een
sfeer oproepen van een ongedwongen samenzijn waarbij het gaat om het ontmoeten
van elkaar, het ontwikkelen van een groepsgevoel en het bevorderen dat de drempel
laag is voor nieuwe mensen die willen toetreden.

De initiatiefnemers kiezen bewust voor een informeel karakter van de beweging.
“het moet ook leuk zijn”, zegt een van de initiatiefnemers tijdens een van de
besprekingen in de initiatieffase. Een van de anderen draagt aan dat het belangrijk is
om figuren te koesteren die bevlogen zijn. Inspiratie zit in mensen. Professor Roel
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in ’t Veld, die in de initiatieffase als adviseur bij één van de besprekingen was,
koppelt terug dat het een leuk initiatief is en dat het leuke mensen zijn. Dat neemt
overigens niet weg dat hij ook zorgpunten heeft over de ontwikkeling en voortgang
van de beweging.

Het leuke wordt onderstreept in de rol die de initiatiefnemers geven aan de
sociëteit om successen te vieren: “Lost and found, lets celebrate.” Het vieren van
kleine successen draagt bij aan de onderlinge verstandhouding en het schept het
vertrouwen dat de gekozen aanpak ook werkt.

Begrippen die bij het coderen ook naar boven komen, maar die meer duiden in de
richting van formele relaties, zijn de begrippen juridische constructie en macht.
Voor deze begrippen geldt echter dat er slechts een enkel citaat onder is ge-
rangschikt. Het begrip juridische constructie komt slechts éénmaal naar boven. Dit
gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van een van de initiatiefnemers, dat het
vormen van een BV of een participatiemaatschappij een mogelijke oplossingsrich-
ting zou zijn. In het verdere verloop van de gesprekken is een dergelijke lijn op geen
enkele manier meer aan de orde. Het begrip macht is verbonden aan één citaat waar
gesproken wordt over een zekere regelmacht voor het sociëteitsbestuur waarmee
gerealiseerd kan worden dat de groep beperkt blijft tot een groep mensen die een
bijzondere drive heeft: “Niet dat er allerlei mensen op de wagen springen die
uiteindelijk alleen maar remmen.” Een dergelijke formele omgang met het lidmaat-
schap van de beweging komt overigens niet tot stand. Daarnaast is het begrip
macht alleen verbonden aan twee verschillende citaten die uitdrukking geven aan
gevoelens van onmacht om daadwerkelijk veranderingen tot stand te brengen voor
de doelgroep.

In de teksten die verbonden zijn aan de bovenstaande begrippen is sprake van het
belang van persoonlijke relaties. Er wordt aangespoord dat bestaande persoonlijke
relaties worden ingezet om de uitbreiding van de Münchhausenbeweging tot stand
te brengen. Dit wordt het meest concreet zichtbaar bij het uitnodigen voor het
symposium. Dit gebeurt door mensen persoonlijk te benaderen en te bezoeken. In de
voorlaatste bespreking van de initiatiefgroep wordt de oproep hiertoe samengevat als
twee heilige afspraken: namen aanleveren en mensen persoonlijk informeren. Het
wordt tevens zichtbaar in de aansporingen, die vooral tijdens de eerste sociëteits-
bijeenkomsten worden gegeven, om bekenden mee te nemen. Heel concreet klinkt
tijdens één van die bijeenkomsten de dringende oproep dat ieder de volgende keer
één relatie meebrengt. Op die manier kunnen nieuwe relaties worden opgebouwd.
Een van de bestuurders benadrukt het belang hiervan. Hij stelt dat een dergelijke
beweging in een kleinere gemeenschap niet nodig moet zijn. Hij ziet het als een
kenmerk van de grote stad dat er te veel partnerorganisaties zijn die je niet allemaal
kunt kennen. De Münchhausenbeweging helpt om dit probleem te verkleinen. De
titel van de documentaire over de Münchhausenbeweging, ‘It takes a village to raise
a child’, is in dit verband kenmerkend.

HOOFDSTUK 5

120



De opbouw van persoonlijke relaties moet ertoe leiden dat partijen elkaar beter
leren kennen en tot betere samenwerking komen. Bij één van de bestuurders klinkt
de verzuchting dat we nog zo weinig weten van elkaar. Hij spreekt de behoefte uit
om verhalen te vertellen en bij elkaar op bezoek te gaan. De ontwikkelingen in de
sociëteit leiden ertoe dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Dat persoonlijke relaties belangrijk zijn, wordt onderstreept door één van de
initiatiefnemers, die de beweging tijdens één van de interviews typeert als een
vriendenclub. Een ander zegt het zo: “Het is een initiatief van mensen die elkaar
aanvoelen. Als we veertien of vijftien man aan tafel bij elkaar houden die dit dragen,
dan gaat het lukken. En die mensen hebben we.”

De informele omgang is gekoppeld aan een eenvoudige structuur. Aan het einde van
de initiatieffase besluit de initiatiefgroep dat er een sociëteitsbestuur nodig is. Het is
in feite het enige orgaan van de Münchhausenbeweging dat een vorm van beslis-
singsbevoegdheid heeft, namelijk het organiseren van de bijeenkomsten van de
beweging.

Dit bestuur komt op een informele manier tot stand. Tijdens de laatste bespre-
king van de initiatiefgroep in januari 2006 brengt Martien Kromwijk het onderwerp
op tafel. Tot dan toe is hij opgetreden als voorzitter van de initiatiefgroep. Nu maakt
hij kenbaar dat hij er zelf niet in zal zitten. Zijn voorstel is dat Henry van Vlodrop in
het bestuur zitting neemt, omdat de bijeenkomsten immers bij hem, in het Zadkine
College, zullen plaatsvinden. Van Vlodrop accepteert de oproep. Verder meldt Aad
van Nes zich aan. Al snel zal blijken dat hij de voortrekkersrol op zich neemt. Het
voorstel is dat er tijdens of na het symposium nog drie mensen gevonden worden uit
nieuwe deelnemers. Een overdracht van de verantwoordelijkheid van de initiatief-
groep naar het sociëteitsbestuur vindt zonder verdere plichtplegingen plaats aan het
slot van de laatste bespreking van de initiatiefgroep op 27 februari 2006.

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging wordt een open uitnodi-
ging gegeven om lid te worden van het sociëteitsbestuur. Er gaan direct enkele
vingers de lucht in. Uiteindelijk worden Ton Quadt, directeur veiligheid van de
gemeente Rotterdam, Wim Spierings, directeur van jeugdzorginstelling Flexus en
Roel Rol, directeur van Pension Maaszicht en van Woonhotel Rotterdam lid van het
sociëteitsbestuur. Aad van Nes vertelt daarover achteraf dat deze mannen bij de
volgende vergadering plotseling aanwezig waren. Tot aan de start van die vergade-
ring had hij geen overzicht over wie er komen zouden.

In maart 2007, tijdens één van de besprekingen van het sociëteitsbestuur, komt
kort na vijf uur onverwacht een vers aangetreden bestuurder van een woning-
corporatie binnenlopen. Hij stelt zich voor. Nog tijdens het handen geven wordt hij
mobiel gebeld. Hij loopt even weg. Aad van Nes kijkt de kring rond, verrast en
verbaasd. Kennen wij deze man? Geen van ons kent hem. Hij komt terug en stelt
zich verder voor. Al snel blijkt dat hij begrepen had dat er op deze dag een
sociëteitsbijeenkomst zou plaatsvinden. Deze zou hij voor de eerste maal bezoeken.
Van Nes legt met genoegen de spelregels van Münchhausen uit. En in één adem
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benoemt hij de betrokken bestuurder als lid van het sociëteitsbestuur van de
Münchhausenbeweging: “Nu je er bent, ben je de klos”, zegt hij. Even later licht
hij dit toe: “Je hebt het aan jezelf te danken. Je maakte meteen een resolute indruk
met die telefoon en zo. Als je aarzelend binnengekomen was, had ik je meteen de
deur gewezen.” Later zien we hem overigens niet meer terug.

In de loop van 2008 blijkt dat Roel Rol niet meer verschijnt bij bestuurs-
vergaderingen. Er wordt achteraangebeld, maar hij haakt niet meer aan. Zijn plaats
wordt in 2009, zonder verdere aankondiging, overgenomen door Adriaan Zijlmans,
oud-korpschef van politiebureau Overschie.

Om nieuwe toetreders te krijgen presenteert de Münchhausenbeweging zich als een
open beweging. Deze openheid wordt vanaf het eerste begin benadrukt: “Iedereen
moet de kans krijgen om mee te doen”, “anderen moeten zich bij het pamflet
kunnen aansluiten”, “we willen de buitenwereld insluiten in plaats van buiten-
sluiten” en “het streven is naar een open keten van organisaties”. Deze openheid
wordt ondubbelzinnig als wenselijk benoemd. Tegelijkertijd blijft steeds de vraag in
hoeverre dat lukt. In januari 2008 typeert Dominic Schrijer de Münchhausenbewe-
ging als een relatief gesloten beweging: “Niet intentioneel, maar krijgt Münchhausen
er nu wel nieuwe mensen bij?”

De gewenste openheid kenmerkt de sociëteit. Deze openheid is echter niet steeds
en niet alom aanwezig. Zo wordt het streven naar openheid in de initiatieffase nog
bewust uitgesteld. In die fase wordt gezegd dat het van belang is om de groep nog
niet te laten groeien, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen. Daarom wordt
er gedurende een vol jaar voor gekozen om nog niet naar buiten te treden en nog
niet op zoek te gaan naar nieuwe toetreders. Deze fase in de ontwikkeling van de
beweging kan getypeerd worden als een relatief gesloten fase.

Ook de ontmoetingen met de wethouders sociaal kennen een zekere geslotenheid.
Er is een vaste groep afgevaardigden die deelneemt aan deze ontmoetingen. Dat
geldt zowel voor de afvaardiging vanuit de Münchhausenbeweging als voor de
afvaardiging vanuit de politiek en gemeente.

Verder wordt ook tijdens het zakendoen zichtbaar dat er sprake is van een zekere
beperking van de openheid. Als in de sociëteit tafels gevormd zijn en er een groep
ontstaat die tot oplossingen komt, ontstaat er een natuurlijk proces van begrenzing
van de groep. Om werkelijk tot zaken te komen zijn er een zekere geslotenheid en
continuïteit nodig. Vervolgafspraken vinden in kleine kring plaats, buiten de
sociëteit. In een deel van de gevallen leiden deze besprekingen uiteindelijk tot
formele samenwerkingsovereenkomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor die initiatieven
waarbij nieuwe bedrijfsonderdelen worden opgericht of waarbij afspraken gemaakt
worden om gezamenlijk een voorziening te ontwikkelen, zoals een foyer voor de
begeleide huisvesting van jongeren.
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5.4 Structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden verschillen in de aard van de structuren die zij gebruiken
voor hun organisatie. Vanuit een integratie van de structuurschema’s in het werk
van Van de Ven (1976), Williams (2001) en Rogers (2003) worden hier vijf
verschillende structuurkenmerken onderscheiden. Deze kenmerken zijn formaliteit,
onderlinge betrokkenheid, centralisatie, complexiteit en heterogeniteit. Zij zijn
gebruikt om de structuur van de Münchhausenbeweging nader te typeren.

5.4.1 Formaliteit

Van de Ven (1976) definieert formaliteit als de mate waarin samenwerking wordt
bepaald door regels, beleid en procedures. Formaliteit komt tot uitdrukking in de
manier waarop mensen en organisaties kunnen meedoen met besprekingen en
activiteiten van het samenwerkingsverband, in de manier waarop de onderlinge
contacten verlopen en in de manier waarop besluitvorming plaatsvindt en wordt
vastgelegd. In formele samenwerkingsverbanden is er sprake van de nadrukkelijke
toepassing van regels, normen en waarden, die ertoe bijdragen dat er een zekere
beheersing en voorspelbaarheid ontstaan in het beloop van de gebeurtenissen.

Een sterke formaliteit begrenst de toegankelijkheid van een samenwerkingsverband.
Er is bij dergelijke samenwerkingsverbanden een relatief hoge drempel om toe te
treden. Omgekeerd zijn er bij open en informele samenwerkingsverbanden juist
laagdrempelige mogelijkheden om toe te treden en om te participeren (Huxham &
Vangen, 2000, Fitzgerald et al., 2002).

Verder verhoogt formaliteit de drempel om nieuwe onderwerpen op tafel te
brengen. In ontmoetingen met een formele agenda wordt in de voorbereiding vaak
onderhandeld over de onderwerpen die op tafel kunnen komen. Daarbij ontstaat een
zekere geslotenheid van de agenda. In een informele sfeer zullen mensen gemakke-
lijker nieuwe thema’s aandragen en wordt het leervermogen van een samenwer-
kingsverband gemakkelijker aangesproken. Een informele omgang biedt meer
ruimte om op een open manier ideeën te kunnen uitwisselen, waardoor nieuwe
inzichten kunnen ontstaan en er energie voor actie ontstaat (Huxham & Vangen,
2000, Barrett, 1995, Fitzgerald et al., 2002).

Bij een hoge graad van formaliteit is er veel aandacht voor het nauwgezet of zelfs
contractueel vastleggen van besluiten. Deze precisie maakt dat leden van het samen-
werkingsverband elkaar scherp kunnen aanspreken op de uitkomsten van besprekin-
gen. Bij een lage graad van formaliteit worden besluiten ingebed in een stelsel van
vertrouwensrelaties. Het gaat er eerder om dat afspraken naar de geest dan naar de
letter worden nageleefd. Dit impliceert dat de leden van het samenwerkingsverband
bereid zijn risico’s in de samenwerking te accepteren (Williams, 2001).
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5.4.2 Onderlinge betrokkenheid

De onderlinge betrokkenheid van leden van een samenwerkingsverband wordt
bepaald door de dichtheid van een samenwerkingsverband en door de intensiteit
van de relaties in een samenwerkingsverband. Deze twee kenmerken worden door
verschillende auteurs samengevoegd tot één begrip, omdat blijkt dat juist de
combinatie van deze structuurkenmerken kan leiden tot uitgesproken effecten op
het functioneren van een samenwerkingsverband.

De dichtheid van een samenwerkingsverband is de mate waarin haar leden met
elkaar in verbinding staan. Dichtheid kan worden uitgedrukt als het percentage
leden van een samenwerkingsverband dat daadwerkelijk met elkaar in contact staat.
Intensiteit is de mate waarin partners zich van elkaar afhankelijk hebben gemaakt.
Deze komt onder meer tot uiting in de mate waarin zij hun bronnen inbrengen in de
samenwerking en in de mate van exclusiviteit van hun samenwerkingsrelaties
(Williams, 2001).

Provan et al. (2005) definiëren onderlinge betrokkenheid als het aantal spelers
waarmee een partij relaties onderhoudt, in combinatie met het aantal typen
samenwerkingsrelaties dat deze partij onderhoudt met haar partners in het netwerk.
Zo is een partij zeer betrokken als zij veel spelers kent en als zij met hen op veel
verschillende manieren samenwerkt. Granovetter (1973) beschrijft onderlinge be-
trokkenheid als een combinatie van de hoeveelheid tijd, de emotionele intensiteit, de
intimiteit en de wederkerigheid van dienstbetoon in de relatie tussen partners.

Samenwerkingsverbanden met een sterke onderlinge betrokkenheid dragen bij aan
de opbouw van reputaties en van vertrouwensrelaties. Er is in dergelijke samen-
werkingsverbanden een relatief groot vermogen om een gevoel van gemeenschaps-
vorming tot stand te brengen en om vanuit die gemeenschap te komen tot
gezamenlijke doelgerichtheid. De onderlinge betrokkenheid maakt het voor de leden
mogelijk om focus aan te brengen in hun gezamenlijke activiteiten. Daardoor
kunnen dergelijke samenwerkingsverbanden een grote slagkracht ontwikkelen
(Huxham & Vangen, 2000, Pedersen et al., 2008). Verder zijn dergelijke samen-
werkingsverbanden in de regel in staat om een sterke gemeenschappelijke cultuur op
te bouwen. In zulke samenwerkingsverbanden kennen mensen elkaar en kennen zij
elkaars relaties. Daardoor ontstaat een sterke sociale controle en worden gemakkelijk
patronen van normen en waarden opgebouwd (Roseland, 2000; Rousseau et al.,
1998, Bachmann, 2001, Das & Teng, 2001).

Daartegenover staat dat nieuwe spelers gemakkelijk buitengesloten kunnen blijven
uit dergelijke samenwerkingsverbanden. Daarmee beperken zulke samenwerkings-
verbanden hun mogelijkheden om in te spelen op belangen van anderen en om
nieuwe bronnen aan te boren (Huxham & Vangen, 2000).

Verder hebben samenwerkingsverbanden met een sterke onderlinge betrokkenheid
moeite om informatie te verzamelen over parallelle initiatieven. Zij hebben een relatief
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zwak vermogen om in een complex speelveld te ontdekken of er andere initiatieven
zijn, die gerelateerd zijn aan hun eigen initiatieven (Pedersen et al., 2008).

Uit onderzoek van Granovetter (1973) blijkt dat lossere samenwerkingsverban-
den een groter vermogen hebben om nieuwe kennis en inzichten te laten diffun-
deren. In zulke samenwerkingsverbanden bestrijkt het geheel aan relaties een groter
areaal. Hierdoor heeft nieuwe informatie in zo’n samenwerkingsverband een groter
verspreidingsgebied. Dit effect wordt nog versterkt doordat losse samenwerkings-
verbanden een kleiner dempend vermogen hebben. Het komt in dergelijke samen-
werkingsverbanden minder vaak voor dat een bepaald signaal langs verschillende
kanalen bij één ontvanger komt. Hierdoor ontvangen mensen in een los samen-
werkingsverband minder prikkels om informatie te nuanceren of om te stoppen met
het verspreiden van de betreffende informatie.

5.4.3 Centralisatie

Het begrip centralisatie hangt samen met de wijze waarop macht verdeeld is in een
samenwerkingsverband. Naarmate samenwerkingsverbanden sterker hiërarchisch
gestuurd worden, is er sprake van een hogere graad van centralisatie van het
samenwerkingsverband (Van de Ven, 1976).

Een hiervan afgeleid begrip is het begrip centraliteit. Dit begrip is verbonden met
de positie die individuele leden van een samenwerkingsverband innemen. Leden met
een relatief kleine afstand tot de vertegenwoordigers van de machtigste partijen
hebben een hoge centraliteit. Zij kunnen deze positie gebruiken om invloed te
hebben op de besluitvorming (Williams, 2001). Provan et al. (2005) verbinden het
begrip centraliteit niet alleen met formele macht maar ook met informele macht.
Centraliteit van een speler meten zij als het aantal verbindingen dat een speler
onderhoudt met andere spelers in het netwerk. Een centrale speler onderhoudt
relaties met meer partners dan een decentrale speler. Spelers die op deze wijze een
centrale positie verwerven kunnen veel informeel leiderschap tot stand brengen.

Een hoge graad van centralisatie leidt tot een heldere sturing van een samen-
werkingsverband. Het kan er echter tevens toe leiden dat een centrale speler
overvraagd raakt door coördinatie-inspanningen. Dit kan leiden tot een respons
van beheersmatig en hiërarchisch gedrag. Dergelijk gedrag is slecht voor de opbouw
van vertrouwen en voor het creëren van relaties die gebaseerd zijn op wederkerig-
heid (Kautonen & Koch, 2005).

Voor het voortstuwen van een samenwerkingsagenda in een complexe omgeving
pleiten Huxham en Vangen (2000) voor decentrale sturing van samenwerkings-
verbanden. Hiermee ontstaat meer vermogen om in te spelen op lokale situaties en
op een diversiteit aan belangen. Wanneer de sturing plaatsvindt door een bestuur of
een commissie, pleiten zij voor het creëren van vormen van leiderschap, waarin er
veel openheid is voor de participatie van diverse vertegenwoordigers van het
samenwerkingsverband. Daarmee kunnen de macht en de werklast gespreid worden.
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Ook een wisselend voorzitterschap of het aanwijzen van een onafhankelijke vrij-
gestelde manager draagt bij aan het verminderen van centralisatie.

5.4.4 Complexiteit

Complexiteit van de structuur van een samenwerkingsverband is gerelateerd aan het
aantal betrokkenen die op een lijn moeten komen om te kunnen werken als een
eenheid. De complexiteit is direct gerelateerd aan het aantal spelers en het aantal
verschillende thema’s of taken waarop het samenwerkingsverband zich richt (Van de
Ven, 1976).

Huxham en Vangen (2000b) beschrijven de complexiteit van de structuur van een
samenwerkingsverband als een functie van het aantal besluitvormende en adviserende
elementen dat in lijn gebracht moet worden om tot besluitvorming te komen.

Naarmate het belang van de besluiten van een samenwerkingsverband toeneemt, is
een dergelijk samenwerkingsverband meer geneigd om complexe structuren in te
richten, met commissies en adviesfuncties. Een dergelijke gedifferentieerde structuur
draagt bij aan de beheersing van risico’s. Omgekeerd kan een te complexe structuur
de beheersing ook in de weg staan. De snelheid van besluitvorming kan zo sterk
vertraagd raken, dat de voortgang van het proces niet meer goed te beheersen is
(Huxham & Vangen, 2000b).

Samenwerking wordt in een complexe omgeving bevorderd door het tot stand
brengen van contacten op de verschillende hiërarchische niveaus van organisaties.
Daarbij kunnen verbindingsmedewerkers of verbindingsorganisaties een belangrijke
faciliterende rol spelen. Dergelijke verbanden bevorderen dat er gemeenschappelijke
beelden ontstaan die leidend zijn voor de besluitvorming in het samenwerkingsver-
band (Selsky & Parker, 2005).

5.4.5 Heterogeniteit

Heterogene samenwerkingsverbanden bestaan uit leden met sterk verschillende
achtergronden. Zij verschillen onder meer in beroepsgroep en positie (Rogers, 2003).

Heterogene samenwerkingsverbanden hebben toegang tot een relatief grote diver-
siteit aan bronnen. Daarom kan het nodig zijn om de heterogeniteit van een
samenwerkingsverband actief te bevorderen. De kunst ligt er dan in om de juiste
mensen te binden. Zij moeten worden uitgenodigd en gefaciliteerd in de opbouw van
hun positie in het samenwerkingsverband (Rogers, 2003, WRR, 2005).

Communicatie in heterogene samenwerkingsverbanden is relatief lastig. Er ontstaat
gemakkelijk begripsverwarring. Anderzijds kan communicatie in heterogene samen-
werkingsverbanden gemakkelijker leiden tot vernieuwing van inzichten. Dit komt
doordat hun leden vanuit meer invalshoeken kunnen bijdragen aan de beeldvorming
van de problematiek en aan het verkennen van mogelijke oplossingen (Rogers, 2003).
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5.4.6 Samenvattend overzicht van structuurkenmerken

In het bovenstaande zijn vijf structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden
uitgewerkt. Daarbij zijn begrippen omschreven en is zichtbaar gemaakt welke
effecten de verschillende structuurkenmerken hebben op de aard van de samen-
werking. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de beschreven structuurkenmerken van
samenwerkingsverbanden.

Begrip Omschrijving

Formaliteit De mate waarin regels, beleid en procedures van invloed zijn op

de samenwerking

Onderlinge betrokkenheid De mate van verbinding tussen leden van het samenwerkings-

verband en de intensiteit van deze verbindingen

Centralisatie De mate waarin beslissingsbevoegdheden zijn samengebracht bij

één of bij een klein aantal partijen

Complexiteit Het aantal verschillende elementen dat in lijn gebracht moet

worden om tot besluitvorming te komen

Heterogeniteit De mate van diversiteit van beroepsgroepen en posities van leden

van het netwerk

Tabel 5.2 Structuurkenmerken van samenwerkingsverbanden

De structuur van samenwerkingsverbanden is niet stabiel. Samenwerkingsverbanden
ontwikkelen zich doordat mensen elkaar beter leren kennen en samenwerkings-
ervaringen opdoen. Deze ervaringen zijn bepalend voor de vertrouwensopbouw in
het samenwerkingsverband en voor de dynamiek van samenwerking (Grey &
Garsten, 2001, Fitzgerald et al., 2002). Samenwerkingsverbanden ontwikkelen zich
ook doordat visies, normen en waarden zich in de loop der tijd vormen en
aanpassen. Dit gebeurt niet alleen onder invloed van de opgedane ervaringen,
maar ook onder invloed van veranderingen in de context of verschuivingen van
deelnemers aan het samenwerkingsverband (Rogers, 2003). Al deze veranderingen
kunnen ertoe leiden dat er in de loop van de samenwerking verschuivingen optreden
in de structuurkenmerken van het samenwerkingsverband.

5.5 De Münchhausenbeweging als een streven naar ketensamenwerking

De leden van de Münchhausenbeweging zijn gericht op het creëren van verbe-
teringen in de samenwerking in het primaire proces. Zij spreken van een ‘streven
naar ketensamenwerking’. Daarbij formuleert één van de initiatiefnemers dat het er
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steeds om gaat dat het ‘merkbaar is dat problemen uit de krant en van de straat
worden besproken en dat er initiatieven worden genomen’.

De sterke oriëntatie op het primaire proces is in deze studie van door-
slaggevende betekenis om het streven van de Münchhausenbeweging te typeren
als een streven naar ketensamenwerking. In de beschrijving van de verschillende
typen organisatieoverstijgende samenwerking zijn ketens het enige type samen-
werkingsverband dat eenduidig verbonden is met een dergelijke oriëntatie.
Daarbij is er in het geval van de Münchhausenbeweging geen sprake van het
creëren van een keten als een vaste reeks processtappen. De beoogde keten kan
eerder getypeerd worden als persoonsgericht. Er ontstaat persoonsgerichte
ketenzorg die maatwerkoplossingen biedt voor de vraagstukken van individuele
mensen of van specifieke doelgroepen.

Vanuit het totaal van de activiteiten van de Münchhausenbeweging wordt het werk
van deze beweging niet eenduidig zichtbaar als de vorming van een keten. De
Münchhausenbeweging maakt gebruik van een diversiteit aan coördinatiemecha-
nismen. Zo is er veel ruimte voor het uitwisselen van kennis en inzichten die voeding
geven aan het bestuurlijke proces. Van hieruit wordt gewerkt aan het tot stand
brengen van sturingsrelaties die leiden tot samenwerking in het primaire proces. De
samenwerkingsrelaties zijn meer informeel dan formeel of functioneel. Toch komt
het in de uitvoering van de initiatieven wel tot formele en functionele relaties. In het
voorgaande hoofdstuk is deze vorm van samenwerking getypeerd als een beweging.
In de context van de begrippen die in dit hoofdstuk zijn geïntroduceerd, kan deze
beweging worden gezien als een mengvorm van organisatieoverstijgende samen-
werking, die gebruikmaakt van coördinatiemechanismen van ketens, netwerken en
allianties.

De samenwerking van de Münchhausenbeweging wordt vooral zichtbaar als
informeel. Deze informele sfeer is terug te vinden in alle ontmoetingen binnen de
sociëteit en in het netwerk van de bestuurders. Wanneer de structuur van de
samenwerking wordt getoetst tegen een set structuurkenmerken uit de literatuur,
kan deze verder worden gekenmerkt als relatief los, weinig gecentraliseerd en
eenvoudig. Daarbij is er sprake van een heterogene samenstelling van de groep.

De structuur van de samenwerking is relatief los. Dit hangt samen met de
uitdrukkelijke wens tot openheid naar nieuwe toetreders. Deze wens wordt steeds
opnieuw zichtbaar. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor heterogeniteit. Verte-
genwoordigers uit alle delen van het klaverblad zijn nodig. Openheid voor nieuwe
toetreders vraagt om losheid. Toch wordt er tegelijkertijd gewerkt aan verdichting
van contacten. Er wordt geïnvesteerd in onderlinge betrokkenheid en in gemeen-
schapsvorming. Dit gebeurt door een setting te scheppen die het mogelijk maakt
elkaar beter te leren kennen en tot zaken te komen. De hechtheid die hieruit
ontstaat, kan bijdragen aan vertrouwensopbouw en aan het opbouwen van een
gezamenlijke cultuur. Daarbij heeft de Münchhausenbeweging als ontmoetingspunt
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overigens geen alleenrecht. De leden van de Münchhausenbeweging zien elkaar ook
in andere verbanden. Zo vormt de Münchhausenbeweging een extra verband in de
stad waar mensen elkaar treffen en dat bijdraagt aan een hogere intensiteit
van ontmoetingen en aan onderlinge betrokkenheid. De balans tussen losheid
en hechtheid varieert in de tijd en met de situaties. Verschillende groepen hebben
een meer gesloten karakter. Dit geldt voor de initiatiefgroep, de groep van vertegen-
woordigers van bestuurders van de Münchhausenbeweging die overleggen met de
wethouders sociaal en voor de groepen die zich in de sociëteit vormen om tot zaken
te komen. Deze groepen hebben een zekere geslotenheid nodig om continuïteit te
waarborgen en om zaken te kunnen doen.

De beperkte centralisatie en eenvoud van de structuur wordt zichtbaar doordat er
geen formalisering van macht is en geen centrale besluitvorming. Los van de
procesgroep, die in het eerste jaar actief is, zijn er geen commissies. Het gaat om
het creëren van een omgeving die stimuleert om tot initiatieven te komen. Op de
aard van deze initiatieven wordt geen regie gevoerd.

Al met al wordt de Münchhausenbeweging zichtbaar als een beweging die streeft
naar een persoonsgerichte vorm van ketensamenwerking. Daarvoor ontstaat een
samenwerkingsvorm die vooral gekenmerkt kan worden als informeel en relatief los.
Hij is gericht op het creëren van loyale verbindingen tussen partijen die zich inzetten
voor integrale hulp aan kwetsbare Rotterdammers.
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6 Complexiteit

De leden van de Münchhausenbeweging schetsten de situatie in Rotterdam als een
complexe probleemsituatie. In hun onderlinge gesprekken gaat het over deze situatie
en over mogelijke oplossingen. Een analyse van deze gesprekken maakt zichtbaar dat
de leden van de beweging de situatie om verschillende redenen complex noemen. Dit
hoofdstuk gaat in op die verschillende aspecten van de complexiteit.

Ook in de literatuur wordt zichtbaar dat de maatschappelijke dienstverlening
voor een complexe uitdaging staat. Vanuit het literatuuronderzoek wordt deze
complexiteit ontleed in drie elementen. Het eerste daarvan is complexiteit van de
problematiek. De problematiek van de doelgroep is vaak moeilijk op te lossen. Dit
geldt vooral als deze problematiek meervoudig is. Verder is de complexiteit van de
coördinatie een bemoeilijkende factor. Bij het oplossen van de problematiek zijn
meerdere organisaties betrokken. Naarmate dit aantal organisaties groter is en hun
verscheidenheid toeneemt, wordt de communicatie tussen de betrokken partijen
steeds ingewikkelder. Een laatste belemmerende factor is ambiguïteit. Hoewel alle
organisaties er op gericht zijn diensten te leveren aan de doelgroep, zijn er vaak
strijdige belangen en ontwikkelingen die remmend werken op de samenwerking.

Bij een confrontatie tussen de beschrijving van de casus en de beschrijving van de
literatuur ontstaat een nieuwe ordening van de aard van de complexiteit van de
situatie in Rotterdam. Er wordt zichtbaar dat de complexiteit van de problemen van
de doelgroep en de complexiteit van coördinatie tussen het grote aantal partijen
elkaar versterken. Daarbij springt vooral de ambiguïteit in het oog. Er is een
diversiteit aan drijfveren die samenwerking belemmert. Ook de onoverzichtelijkheid
van het werkveld, en op een concreet niveau, van de partners die bij een specifieke
casus betrokken zijn, belemmert de samenwerking.

De Münchhausenbeweging roept op om elkaar te respecteren en om geen nee
tegen elkaar te zeggen. Verder biedt de beweging aan haar leden de kans om partners
uit aangrenzende werkvelden beter te leren kennen. Daarmee biedt de Münchhau-
senbeweging vooral een tegenwicht tegen de ambiguïteit van de situatie.
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6.1 Het begrip complexiteit in de Münchhausenbeweging

In hun beschrijving van de situatie in Rotterdam duiden de leden van de
Münchhausenbeweging veelvuldig op complexiteit. “Het is allemaal hartstikke
ingewikkeld”, zegt één van de initiatiefnemers. “Deze problemen zijn zeer complex”,
zegt een ander. Een voorbeeld van zo’n complexe situatie wordt geschetst door twee
medewerkers van de BAVO RNO groep, tijdens een sociëteitsbijeenkomst in 2006.
Zij beschrijven de situatie van een rolstoelgebonden cliënte met een psychiatrisch
probleem en met een schuldenproblematiek. Zij zoekt passende huisvesting. Reeds te
lang verblijft ze binnen de muren van BAVO RNO groep. Voor haar uitplaatsing
wordt een urgentieverklaring voor een woning verleend. De woning die zij daarna
aangeboden krijgt, blijkt echter boven het budget te zijn. Haar financiële situatie is
zodanig dat zij in de eerste maanden slechts honderd euro per maand zal
overhouden om van te leven. Daarom weigert zij deze woning. Het gevolg is dat
haar urgentieverklaring vervalt. Daarbij komt dat zij geen recht heeft op financiering
van eventuele noodzakelijke aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te
maken. Haar recht daarop is vervallen, omdat er voor haar nog vrij recent een
woning is aangepast. Deze heeft zij echter moeten verlaten, omdat zij door haar
partner het huis uit is gezet. Al met al lijken de kansen verkeken om een passende en
betaalbare woning te krijgen. Verlenging van het verblijf bij de BAVO RNO groep is
echter ook onwettig en ongewenst. Uiteindelijk wordt via de sociëteit een oplossing
gevonden. Woonbron maakt een woning beschikbaar en SoZaWe spant zich in om
de schuldhulpverlening en de financiering voor de aanpassing van een woning te
regelen.

Het bovenstaande voorbeeld toont een situatie waar oplossingen uitblijven als alle
regels worden toegepast. De problematiek is ingewikkeld en op afstemmingspunten
is er, aldus één van de initiatiefnemers, een ‘bureaucratie die verlammend werkt op
de samenwerking’.

In de besprekingen van de leden van de Münchhausenbeweging wordt zichtbaar dat
dergelijke problematiek om meerdere redenen ingewikkeld is. Het gaat om een
veelvormige doelgroep, met een complexe problematiek. Verder is er sprake van een
versnipperd aanbod en van schaarste in het aanbod. Tussen de betrokken organisa-
ties zijn er cultuurverschillen die samenwerking beperken en er is een tekort-
schietende informatie-uitwisseling. Daarbij komt dat de wetgeving en financiering
soms belemmerend zijn voor een goede aansluiting. Ook bemoeilijkt de onvoorspel-
baarheid van de politiek het voor de betrokken organisaties om langetermijninves-
teringen te doen die de situatie zouden kunnen verbeteren.

6.1.1 Veelvormige doelgroep met complexe problematiek

Binnen de Münchhausenbeweging is er geen sprake van één doelgroep of één
homogene populatie. Het gaat om een groep mensen met een diversiteit aan
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problemen. Daarbij gaat het meestal om mensen met een meervoudige problema-
tiek, want juist zij zijn degenen die tussen wal en schip dreigen te raken, wanneer de
hulp vanuit meerdere disciplines niet goed op elkaar aangesloten raakt. Voorbeelden
van leden van de doelgroep zijn ex-verslaafden die na hun behandeling geen
huisvesting of baan kunnen vinden of leerlingen voor wie de randvoorwaarden
voor het leren niet zijn vervuld. Ze kunnen zich zonder hulp van buitenaf niet
handhaven en lopen dan het risico in een negatieve spiraal terecht te komen. Steeds
weer dreigt een opeenvolging van negatieve situaties en gebeurtenissen die zij, vanuit
een gebrek aan vermogen om zelf voldoende structuur aan te brengen in het leven,
niet kunnen pareren.

6.1.2 Versnippering van het aanbod

Voor de verschillende aspecten van hun problematiek hebben de betrokkenen
contacten met verschillende maatschappelijke organisaties. De initiatiefnemers van
de Münchhausenbeweging constateren een toename van de mate van specialisatie
van deze organisaties. Deze brengen zij in verband met een toename in kennis over
diverse sociale problemen. Ieder van die organisaties heeft specialistische kennis op
één van de levensgebieden van de betrokkene. Hierdoor is er een groot aantal
aanbieders dat in steeds wisselende samenstelling zal moeten samenwerken om een
aansluitend aanbod te genereren dat voor de betrokkene op maat gesneden is. De
initiatiefnemers constateren dat deze grote omvang van het aantal aanbieders maakt
dat niet alleen de cliënten moeite hebben om het aanbod in Rotterdam te overzien.
Ook de aanbieders zelf hebben moeite om te overzien welke partijen er actief zijn in
Rotterdam en met wie zij op welke wijze kunnen samenwerken.

Daarbij ontstaat het probleem dat veel van deze organisaties werken over de
randen van het eigen werkveld. Zij nemen taken op zich die strikt genomen niet bij
de eigen opgaven passen, maar die ertoe bijdragen dat de kerntaak beter kan worden
uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het werk van docenten van de ROC’s die zich
bezighouden met de randvoorwaarden voor het leren. Piet Boekhoud schetst dat er
zo een situatie is ontstaan waarbij docenten onvoldoende toekomen aan de kern van
hun werk – voortreffelijk lesgeven – doordat zij te vaak bezig zijn met sociaal-
maatschappelijke, gezondheids- of huisvestingsproblematiek van hun leerlingen. Hij
stelt dat het wenselijk is dat docenten zich kunnen terugtrekken op hun kerntaken.
Zij zouden het oplossen van problemen van deze studenten met bijvoorbeeld hun
woonsituatie, hun verslaving of hun schulden moeten kunnen overlaten aan
professionals voor wie dit de hoofdtaak is. Deze overschrijding van werkvelden is
een teken van betrokkenheid van de professionals. Zij leidt echter tevens tot een
versnippering van aandacht en tot een verdergaande onoverzichtelijkheid van het
aanbod.
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6.1.3 Schaarste in het aanbod

De samenwerkingsproblematiek wordt nog versterkt doordat er sprake is van een
schaarste in het aanbod. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig woningen, te weinig banen
en te weinig stageplekken. Professionals weten vaak nog wel de brug te slaan naar
partnerorganisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de
problematiek van hun klant. Daar krijgen zij echter met regelmaat te maken met
afwijzingen en wachtlijsten.

De oplossing voor het omgaan met schaarste moet volgens de leden van de
Münchhausenbeweging liggen in het vergroten van capaciteit. Een aantal bestuur-
ders van betrokken organisaties geeft daartoe het voorbeeld, doordat zij een boven-
gemiddelde capaciteit vrijmaken voor deze doelgroep.

Een concreet voorbeeld van een capaciteitsprobleem is het tekort aan stage-
plaatsen voor het MBO. Tijdens sociëteitsbijeenkomsten wordt hiervoor meerdere
keren een oproep gedaan. Op een dergelijke oproep gaan steeds handen in de lucht
van partijen die hierin een bijdrage willen leveren.

Als een risico van de aanpak van de Münchhausenbeweging, benoemen de leden
van de beweging dat zij geen structurele oplossing biedt voor de wachtlijstproble-
matiek. Als leden de problematiek verlichten door ‘geen nee’ tegen elkaar te zeggen,
betekent dit dat zij zoeken naar mogelijkheden om uitzonderingen toe te staan en
om creatieve oplossingen te vinden voor schijnbaar onmogelijke hulpvragen. In het
slechtste geval kan dit ertoe leiden dat de samenwerking uiteindelijk leidt tot weinig
meer dan een andere manier van het verdelen van schaarse capaciteit. Dit kan niet
de bedoeling zijn. De oplossingsgerichte aanpak mag het structureel creëren van
voldoende capaciteit niet in de weg staan. Het is met name een aantal van de
hartenjagers die zich hierover scherp uitspreken.

6.1.4 Cultuurverschillen tussen organisaties

Samenwerking tussen de verschillende organisaties is niet gemakkelijk. De initiatief-
nemers constateren dat de culturen tussen de organisaties sterk verschillen. Er zijn
bijvoorbeeld grote verschillen in opleidingsniveau van de middelmanagers en er zijn
grote verschillen in aansturingtradities. De ene organisatie kent een sterk hiërar-
chische aansturing. Andere organisaties worden gekenmerkt door meer procesma-
tige en horizontale aansturing. Ook zijn er cultuurverschillen tussen organisaties die
een relatief grote handelingsvrijheid hebben tegenover organisaties die sterk aan
regels gebonden zijn. Vanuit een constatering van deze verschillen concluderen de
leden van de Münchhausenbeweging dat het voor individuele betrokkenen niet altijd
gemakkelijk zal zijn om te begrijpen waarom zaken bij een partnerorganisatie zo
anders beoordeeld of afgehandeld worden dan in de eigen organisatie. Dit kan de
samenwerking belemmeren.

HOOFDSTUK 6

134



6.1.5 Tekortschietende informatie-uitwisseling

De initiatiefnemers constateren verder dat er sprake is van een tekortschietende
informatie-uitwisseling. Dit leidt ertoe dat partijen niet kunnen handelen vanuit een
totaaloverzicht van de problematiek. Daardoor bestaat het risico dat mensen in de
anonimiteit terechtkomen en kan het voorkomen dat problemen van mensen pas in
een veel te laat stadium worden opgespoord.

De initiatiefnemers spreken de behoefte uit aan het ontwikkelen van natuurlijke
communicatiemechanismen die de samenwerking versterken. Zo wordt tijdens één
van de bijeenkomsten van de initiatiefnemers gefilosofeerd over de mogelijkheden
om de corporaties te maken tot de ogen en oren van de hulpverlening in de wijk. De
opzichters uit de corporaties staan dicht bij de mensen in de wijk. Zij zouden een
signaleringsfunctie kunnen hebben en vanuit die rol een bijdrage kunnen leveren
aan de vroegsignalering van problemen.

Daarbij is er sprake van een enorm dilemma dat de wetgeving rondom privacy-
bescherming met zich meebrengt. Het wettelijke recht op bescherming van per-
soonsgegevens is een belangrijk goed, maar de initiatiefnemers constateren dat het
de informatie-uitwisseling tussen partners enorm bemoeilijkt.

6.1.6 Slecht aansluitende wetgeving en financiering

Een andere oorzaak van de aansluitingsproblemen die de initiatiefnemers benoemen,
is de slecht op elkaar afgestemde wetgeving en financiering. Het kan gaan om
strijdige wetgeving uit verschillende beleidsdomeinen, maar het kan ook bijvoor-
beeld gaan om de breuken in de wetgeving rondom de leeftijd van achttien jaar.
Daardoor is het moeilijk continuïteit te waarborgen in trajecten die in gang gezet zijn
met jongeren. Een voorbeeld van slecht passende financiering is het fenomeen dat
scholen niet betaald krijgen voor leerlingen die worden aangemeld na de teldatum
van 1 oktober. Daardoor is het voor hen niet aantrekkelijk om na deze datum
leerlingen aan te nemen. Zij krijgen daarvoor niet betaald, terwijl zij wel extra moeite
moeten doen om deze leerlingen aangesloten te krijgen op lesprogramma’s. Hier
wordt zichtbaar dat de grondslag van de financiering niet altijd aansluit bij de te
verrichten inspanningen.

6.1.7 Wisselende context door veranderende politieke keuzen

Als laatste dimensie wordt de steeds wisselende context naar voren gebracht. Er is
sprake van steeds veranderende politieke keuzen en veranderende wetgeving. De
initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging benoemen in de loop van de
gesprekken meerdere ontwikkelingen die de gewenste ketensamenwerking bevor-
deren. Zo verwijzen zij naar het convenant ‘ontketend’ dat in 2002 is gesloten tussen
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Rotterdam en de
Rotterdamse ROC’s en VMBO-scholen. Dit convenant gaat over de verbetering van
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de aansluiting in het beroepsonderwijs. Een ander voorbeeld van een gunstige
politieke ontwikkeling is het feit dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer in 2006 aan de corporatiesector opdracht heeft gegeven
om het souterrain van de woningmarkt tot speerpunt te maken. Daarmee bevordert
zij dat de corporaties geld vrijmaken om specifiek in deze doelgroep te investeren.
Een derde gunstig voorbeeld is de totstandkoming van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Al deze voorbeelden maken zichtbaar dat de overheid
tracht een bijdrage te leveren aan het bevorderen van samenwerking.

Toch benoemen de initiatiefnemers de veranderende context overwegend als een
nadeel. Omdat financiering en wetgeving aan instabiliteit onderhevig zijn, is het
moeilijk voor de betrokken organisaties om langetermijnbeleid te maken. Dit remt
hun vermogen om zich voor langere termijn te verbinden aan samenwerkings-
afspraken.

6.2 Het begrip complexiteit in de literatuur

In de literatuur wordt zichtbaar dat de complexiteit van samenwerkingsvraag-
stukken kan worden ontrafeld in drie aspecten: complexiteit van de problematiek,
complexiteit van coördinatie en ambiguïteit.

6.2.1 Complexiteit van de problematiek

Complexiteit wordt in de literatuur allereerst verbonden met de inhoudelijke
complexiteit van de problematiek. Een probleem kan ingewikkeld zijn omdat een
problematiek technisch ingewikkeld is, omdat een problematiek veelvoudig is of
omdat het moeilijk is eenduidig informatie te verkrijgen die zicht geeft op de
problematiek.

Technische complexiteit ontstaat als er een grote hoeveelheid informatie moet
worden verwerkt om een taak uit te voeren. Dergelijke complexiteit komt vooral
voor als er hoogstaande technologie moet worden ingezet om een probleem op te
lossen (Gulati & Singh, 1998, Bouwen & Taillieu, 2004). De complexiteit van
maatschappelijke problemen, zoals die door de Münchhausenbeweging worden
beschreven, wordt echter niet zo zeer veroorzaakt doordat problemen technisch
ingewikkeld zijn. De grote complicerende factor is dat er sprake is van multi-
problematiek. Dit is het geval als er een combinatie van problemen is, die onderling
zijn gerelateerd. Zij kunnen als gevolg daarvan niet onafhankelijk worden behandeld
(Stoffels, 2008). Multiproblematiek vraagt om de gecoördineerde inzet van meerdere
disciplines. Daarbij is het niet alleen zo dat deze disciplines zich bewust moeten zijn
van het effect van hun handelen op de andere vraagstukken. Zij moeten ook in staat
en bereid zijn hun aanpak qua planning op elkaar af te stemmen, zodat het effect van
de ene oplossing niet teloorgaat doordat een aansluitend noodzakelijke aanpak op
het verkeerde moment ingezet wordt.
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Multiproblematiek wordt extra ingewikkeld als er sprake is van inhoudelijke
beoordelingsproblemen. Dergelijke problemen ontstaan als de beschikbare informa-
tie multi-interpretabel en inconsistent is. Het is dan moeilijk om een eenduidig
oordeel te verbinden aan de informatie over een problematiek. Als een problematiek
moeilijk te beoordelen is, leidt dit tot de noodzaak voor specialisten om samen te
werken. Zij hebben elkaars expertise nodig om tot een sluitende analyse van de
situatie te komen (Stoffels, 2008).

6.2.2 Complexiteit van coördinatie

Ingewikkelde problemen leiden tot de noodzaak om samen te werken. En deze
samenwerkingsnoodzaak brengt weer zijn eigen ingewikkeldheid met zich mee. Dit
aspect van complexiteit wordt aangeduid als complexiteit van coördinatie. De mate
van complexiteit van coördinatie hangt samen met de hoeveelheid benodigde
inspanningen om afstemming tussen partners in een samenwerkingsverband tot
stand te brengen (Williams, 2001, Gulati & Singh, 1998).

De complexiteit van de afstemming tussen partners is afhankelijk van de omvang
van het benodigde samenwerkingsverband, van de gelaagdheid van dit samen-
werkingsverband, van de verwevenheid van partners in dit samenwerkingsverband
en van de graad van onderlinge afhankelijkheid tussen de partners. Daarbij is de
relatie tussen omvang en complexiteit de eerste die in het oog springt: hoe groter het
samenwerkingsverband, hoe hoger de complexiteit. Dit heeft ermee te maken dat er
in een groot samenwerkingsverband een groter aantal relaties moet worden onder-
houden (Williams, 2001, Gulati & Singh, 1998). Verder zijn grotere samenwerkings-
verbanden doorgaans meer heterogeen. Daarom moeten in een dergelijk
samenwerkingsverband grotere verschillen van taal en referentiekader overbrugd
worden (Kautonen & Koch, 2005).

De gelaagdheid van de samenwerkende organisaties vormt een tweede aspect van
complexiteit van coördinatie. Waar er meerdere organisatieniveaus betrokken zijn bij
de oplossing van problemen, vermeerdert daarmee het aantal betrokken functiona-
rissen. De samenwerking tussen al deze betrokkenen wordt bemoeilijkt doordat
organisaties vaak onderscheiden organisatievormen hebben. Daardoor ontstaan dia-
gonale samenwerkingsverbanden. Dit kan leiden tot ongelijkwaardigheid of onduide-
lijkheid in de verhoudingen (Waddock & Post, 1991, Huxham & Vangen, 2000b).

Onderlinge verwevenheid van samenwerkingsverbanden vormt een derde com-
plicerende factor. Deze verwevenheid ontstaat als er sprake is van overlappende
lidmaatschappen van mensen en organisaties in verschillende samenwerkingsver-
banden. Daardoor kunnen verhoudingen en afspraken, die ontstaan binnen een
samenwerkingsverband, beïnvloed raken door interacties uit overlappende samen-
werkingsverbanden. Dit kan ertoe leiden dat verwachtingen van samenwerkende
partners worden ontkracht door gebeurtenissen die plaatsvinden buiten het zicht
van een of meer van de direct betrokkenen (Huxham & Vangen, 2000b).
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Bij dit alles is de graad van onderlinge afhankelijkheid een factor die bepalend is
voor de mate waarin de voorgaande factoren leiden tot complexiteit van de
coördinatie. Deze graad van onderlinge afhankelijkheid is het hoogst waar partners
direct wederzijds afhankelijk zijn van elkaars inspanningen (Gulati & Singh, 1998).

Uit het voorgaande blijkt, dat complexiteit van een problematiek er vrijwel zonder
uitzondering toe leidt dat er meerdere specialisten betrokken raken bij het oplossen
van deze problematiek. Daarom leidt complexiteit van een problematiek vrijwel
zonder uitzondering tot complexiteit van coördinatie.

Grote maatschappelijke vraagstukken hebben last van dergelijke complexiteit.
Hun oplossing vraagt om actie door verschillende actoren, op verschillende niveaus,
met verschillende middelen en gedurende een lange tijd. Een dergelijke combinatie
van grote inhoudelijke complexiteit met grote complexiteit van coördinatie, wordt
door Waddock en Post (1991) aangeduid met het begrip multiplexiteit. Daarbij is er
sprake van een samenhangend stelsel van ingewikkelde vraagstukken die door
partners vanuit verschillende perspectieven bezien worden.

6.2.3 Ambiguïteit

De complexiteit van samenwerking wordt vergroot doordat er sprake is van
ambiguïteit. Dergelijke ambiguïteit ontstaat als gevolg van verschillen in motieven
van spelers uit het samenwerkingsverband en als gevolg van onzekerheid en
onduidelijkheid over hun lidmaatschap. Ambiguïteit ontstaat verder als gevolg
van vervaging van werkdomeinen en als gevolg van wisselende omgevingsinvloeden.
Dat alles bij elkaar zorgt dat er in samenwerkingsverbanden sprake is van een steeds
wisselende samenwerkingsdynamiek.

Een belangrijke oorzaak van ambiguïteit is de diversiteit aan doelen en motieven van
partners in een samenwerkingsverband. Bij organisatieoverstijgende samenwerking
bestaan doelen en hun onderliggende motieven op drie niveaus: samenwerkings-
doelen, doelen van individuele partijen en persoonlijke doelen van hun vertegen-
woordigers. Op ieder niveau kunnen interpretatieverschillen ontstaan over deze
doelen. Zo ontstaan verschillen in motieven als een mix van diverse interpretaties
van gezamenlijk belang, organisatiebelang en eigenbelang (Selsky & Parker, 2005,
Huxham & Vangen, 2000).

Daarbij geldt dat de doelen van een samenwerkingsverband aan verandering
onderhevig zijn. Dit kan gebeuren als gevolg van omgevingsinvloeden, van be-
langenveranderingen en van ervaringen in het gezamenlijk leer- en ontwikkelproces.
Het gebeurt ook als eerdere samenwerkingsopgaven afgerond raken en nieuwe
opgaven in zicht raken (Huxham & Vangen, 2000b).

De diversiteit aan motieven wordt groter naarmate er sprake is van een grotere
heterogeniteit van partners. In het bijzonder wanneer partijen afkomstig zijn uit
verschillende sectoren is er veelal sprake van aanzienlijke verschillen in drijfveren en
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in percepties van risico’s. Zo is er in de regel bij private organisaties sprake van een
uiteindelijke focus op winstgevendheid, op eigenbelang en op economische risico’s.
Bij publieke organisaties ligt de eindfocus op dienstverlening, op maatschappelijk
belang en op politieke en maatschappelijke risico’s (Selsky & Parker, 2005).

Samenwerkingsrelaties worden gecompliceerd door wisselend lidmaatschap van
partners en van hun vertegenwoordigers. Dit gebeurt als partijen de samenwerkings-
relatie verlaten of als hun vertegenwoordigers door ziekte of wisseling van functie te
maken krijgen met onderlinge vervanging en opvolging. Hierdoor verandert de
samenstelling van overlegorganen voortdurend. Dit leidt tot verlies van kennis,
verlies van onderling opgebouwde verstandhoudingen en discontinuïteit in de
agenda van het samenwerkingsverband (Huxham & Vangen, 2004). In grotere
samenwerkingsverbanden gaat deze voortdurende wisseling gepaard met onduide-
lijkheid over het lidmaatschap. Deelnemers verliezen het overzicht over wie er lid is
van het samenwerkingsverband en wat de rol en status zijn van de diverse
betrokkenen (Huxham & Vangen, 2000b).

Verdere ambiguïteit ontstaat door vervaging van werkdomeinen. Deze vervaging
ontstaat in de omgang met problematiek op de randen van ieders werkvelden. Een
voorbeeld hiervan is de eerder door Piet Boekhoud geschetste situatie van leraren die
zich bezighouden met het scheppen van randvoorwaarden voor het leren. Een
dergelijke situatie kan opgelost worden vanuit wisselende logica’s. Een mogelijkheid
is dat de betrokken organisaties de problemen zelf oppakken. Zij treden buiten hun
werkveld en verkleinen zo de complexiteit van coördinatie. Het nadeel is dat dit leidt
tot vervaging van werkdomeinen en dat diensten worden verleend die buiten het
eigen specialisme vallen. De alternatieve logica is dat organisaties sterker sturen op
taakscheiding. De oplossing wordt dan gevonden in het opbouwen van samen-
werkingsrelaties. Doordat verschillende partijen hierin verschillende keuzen maken
ontstaat er een diffuse taakscheiding tussen organisaties. Deze onduidelijkheid wordt
nog verder vergroot door spelers die kleinschalige oplossingen ontwikkelen voor
specifieke combinaties van problemen. Zij leveren maatwerk voor de betrokkenen,
maar dragen er tevens toe bij dat heldere scheidingen tussen sectoren niet meer te
trekken zijn (Selsky & Parker, 2005).

Ook wisselende omgevingsfactoren beïnvloeden de mogelijkheden van samenwer-
kingsverbanden. Deze invloed kan direct of indirect zijn. Zo kan de overheid directe
invloed hebben op samenwerkingsverbanden door gerichte regelgeving of sub-
sidieverstrekking. Indirecte invloed bestaat uit algemene maatregelen die effect
hebben op het speelveld van samenwerkingspartners (Huxham & Vangen, 2000,
Benson, 1975). Belangrijke spelers die dergelijke invloeden uitoefenen zijn de
politiek, financiers, klanten en belangengroepen. De politiek heeft rechtstreeks de
mogelijkheid om wetten te veranderen. Ook treedt de politiek in het publieke
domein op als een financier van – een deel van – de dienstverlening. Financiers
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oefenen hun invloed uit doordat zij de toegang tot bronnen kunnen beïnvloeden.
Klanten hebben directe beïnvloedingsmacht door hun bestedingskeuzen en indirecte
invloed via publieksbeïnvloeding. Van samenwerkingsverbanden in maatschappe-
lijke dienstverlening is bekend dat zij ertoe neigen zich ondergeschikt op te stellen
ten opzichte van dergelijke omgevingsinvloeden. Daarom ondervinden zij veel last
van ambiguïteit door wisselende omgevingsfactoren (Benson, 1975).

6.2.4 Samenvattend overzicht van aspecten van complexiteit in de literatuur

In deze paragraaf wordt zichtbaar dat complexiteit te ontrafelen is in drie aspecten:
complexiteit van de problematiek, complexiteit van coördinatie en ambiguïteit. Deze
drie aspecten hangen onderling samen en versterken elkaar. Een ingewikkelde
problematiek leidt tot de noodzaak voor samenwerking. Daardoor ontstaat afstem-
mingsproblematiek. Naarmate de problematiek ingewikkelder en omvangrijker is,
vergroot ook de complexiteit van de coördinatie. Deze complexiteit wordt nog
verder versterkt doordat de situatie ambigue is. Er is een ingewikkeld stelsel van
belangen en motieven. Daarbij komt dat spelers snel wisselen en het speelveld
onduidelijk is. Dit alles bij elkaar zorgt voor een steeds wisselende veranderdyna-
miek. De verschillende aspecten van complexiteit zijn weergegeven in tabel 6.1.

Aspect van de complexiteit Deelaspecten van de complexiteit

Complexiteit van de problematiek – Multiproblematiek

– Beoordelingsproblemen

Complexiteit van coördinatie – Omvang van het samenwerkingsverband

– Gelaagdheid van het samenwerkingsverband

– Verwevenheid met andere samenwerkingsverbanden

– Graad van onderlinge afhankelijkheid

Ambiguïteit – Diversiteit en wisseling van motieven van partners

– Onduidelijkheid en verandering in de onderlinge

verhoudingen

– Vervaging van werkdomeinen

– Wisselende omgevingsfactoren

Tabel 6.1 Aspecten en deelaspecten van de complexiteit, beschreven vanuit de literatuur

6.3 Complexiteit als samenwerkingsopgave van de
Münchhausenbeweging

Uit de casus blijkt dat er sprake is van een complexe probleemsituatie. Deze
complexiteit wordt veroorzaakt doordat de doelgroep een diversiteit aan problemen
heeft. Deze problemen zijn vaak veelvoudig. Verder constateren leden van de
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Münchhausenbeweging dat er een groot aantal maatschappelijke partners is, die
tekortschieten in hun samenwerking. Hun aanbod is een schaars goed. Dit leidt tot
wachttijden en tot problemen bij de bij de timing van het aanbod. Hierdoor wordt
het moeilijker om hulp vanuit diverse instanties goed te laten aansluiten. Verder
wordt de samenwerking verstoord door cultuurverschillen, problemen in de in-
formatie-uitwisseling en financieringsstromen die lang niet altijd bevorderen dat de
belangen van de doelgroep voorop staan. Ook de instabiliteit van de politiek maakt
het lastig om langetermijninvesteringen te doen.

Vanuit de literatuur wordt een onderscheid gemaakt in complexiteit van de
problematiek, complexiteit van de coördinatie en ambiguïteit. Uit de beschrijving
van de casus blijkt dat het niet zozeer de technische ingewikkeldheid van de
problemen is. De problematiek van de situatie hangt vooral samen met de com-
plexiteit van de coördinatie en met ambiguïteit.

De procesaanpak van de Münchhausenbeweging is vooral gericht op het stroom-
lijnen van de coördinatie. Deze aanpak blijkt echter de kern van de problematiek niet
voldoende te raken. Daarom komt het accent te liggen op de cultuuraanpak. Deze
aanpak is er onder meer op gericht elkaar beter te leren kennen, de problemen van
de mensen met een hulpvraag centraal te stellen en elkaar te respecteren en geen
nee tegen elkaar te zeggen. De cultuuraanpak van de beweging zet mensen aan om
deze waarden in praktijk te brengen. Deze aanpak geeft vooral een antwoord op de
ambiguïteit. Hij draagt bij aan de versterking van de netwerken van partners die
samenwerken. Daarmee krijgen zij de kans om beter te overzien wie er actief zijn op
het speelveld en wat hun toegevoegde waarde is. Ook doet deze aanpak een sterk
beroep op de intenties van de partners. Het belang van de leden van de doelgroep
wordt centraal geplaatst en daaraan worden heldere waarden voor samenwerking
gekoppeld.

De aanpak langs de lijnen van beïnvloeding van politiek en stadsbestuur speelt in
op de politieke aspecten van de ambiguïteit. Hiermee wordt gezocht naar verbetering
van wetgeving en financiering, zodat de belangen van de doelgroep en van de
maatschappelijke organisaties beter met elkaar in lijn gebracht worden. Ook biedt
deze samenwerking wellicht kansen voor het stabiliseren van politieke keuzen, zodat
langetermijnbeleid mogelijk wordt.

Al met al wordt zichtbaar dat er sprake is van een grote complexiteit. De leden van
de Münchhausenbeweging maken deze complexiteit hanteerbaar door kleinschalig
werken. Uit de analyse van de complexiteit wordt zichtbaar dat de structuuraanpak,
de cultuuraanpak en de aanpak die gericht is op samenwerking met politiek en
stadsbestuur gericht zijn op verschillende aspecten van de complexiteit. De uit-
eindelijk gekozen aanpak van de Münchhausenbeweging draagt met name bij aan
het verminderen van de ambiguïteit.
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7 Urgentie

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

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

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

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

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

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

7.1 Verhalen van kansarme Rotterdammers

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3 Het begrip urgentie in de literatuur

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

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

7.3.1 Constructie van het probleemdomein

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

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

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

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

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

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

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

7.3.2 Verbinden van een oplossingsrichting aan de situatie

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

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

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

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

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

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

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

7.3.3 Verbinden van gevoelens van urgentie aan de situatie

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

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

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

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

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

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

7.3.4 Gevoed door verhalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.5 Gegrond in gemeenschapsvorming

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

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

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

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

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

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

Als een open
zoekproces 

Gegrond in
gemeenschapsvorming 

Verhalen

Verbinden van
gevoelens van urgentie 

Constructie van het
probleemdomein 

Verbinden van een
oplossingsrichting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Münchhausenbeweging laat in haar manifest zien dat kleinschalige initiatieven
behoren tot de kern van de aanpak van de beweging. In dit hoofdstuk wordt een
aantal voorbeelden geschetst van zulke initiatieven. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de resultaten van alle initiatieven die in het eerste jaar in de sociëteit
genomen zijn.

Vanuit literatuuronderzoek wordt het proces van kleinschalig werken nader
beschreven. Er wordt onderzocht wat de aanleidingen kunnen zijn om te kiezen voor
een kleinschalige aanpak en welke elementen bij een dergelijke aanpak een rol
spelen.

Een confrontatie van de aanpak van de Münchhausenbeweging met de theorie
laat zien dat de kern van de aanpak van de Münchhausenbeweging ligt in het
aansporen tot kleinschalig werken. Hiermee wordt het mogelijk om, ondanks de
complexiteit van de totale problematiek, stappen vooruit te zetten. Bij deze aanpak
speelt de sociëteit, als een laagdrempelige ontmoetingsplek, een belangrijke rol.
Verder wordt het uitdragen van successen gebruikt als een stimulans in de aanpak.
Bij deze aanpak valt op dat er samenwerking ontstaat tussen mensen uit verschil-
lende niveaus van de organisatie. Zo ontstaat een sterke verwevenheid tussen het
bestuurlijke niveau, waarop kleinschalig werken als aanpak wordt gestimuleerd en
het uitvoeringsniveau, waarin de kleinschalige aanpak tot uitvoering moet komen.

8.1 Projecten van de sociëteit

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging wordt een oproep gedaan om
een bijdrage te leveren aan vier verschillende initiatieven. Eén hiervan is het initiatief
om te komen tot een opvanghuis voor studenten. Het wordt aangedragen door
Henry van Vlodrop van het Zadkine College. Hij schetst hoe zijn mentoren geregeld
situaties tegenkomen waar leerlingen direct woonruimte nodig hebben, anders
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komen zij op straat te staan. Het kan gaan om leerlingen die het ouderlijk huis zijn
uitgezet, die ruzie hebben met (stief)ouders zodat zij niet meer thuis kunnen
functioneren, die hun kamer moeten verlaten omdat hun contract afloopt, die
gaan trouwen of samenwonen of die juist een relatie verbreken en daardoor op straat
komen. Het effect is dat deze jongeren zonder dak raken. En dat gaat ten koste van
de schoolprestaties.

Het idee is om een opvanghuis op te richten. Een huis met tien tot twintig kamers
waar leerlingen voor maximaal een jaar kunnen wonen. Tijdens dat jaar worden ze
begeleid om hun woonprobleem en eventuele andere problemen op te lossen. Van
Vlodrop schetst dat dit project driemaal spin-off heeft. Er is een sociaal belang voor
de studenten, een opleidingsbelang voor de studenten en het opvanghuis kan tevens
een locatie zijn waar leerlingen stage kunnen lopen om projecten op te zetten. Zo
kunnen bijvoorbeeld de leerlingen van techniek helpen bij het inrichten van het huis,
leerlingen van welzijn sociale projecten opstarten met de bewoners en leerlingen van
uiterlijke verzorging, woonbegeleiding of horeca cursussen geven aan de bewoners.

Vijf mensen melden zich aan: Liesbeth Zoetmulder, ambassadeur van Hoge-
school Rotterdam, Henk Schutte, adviseur van de raad van bestuur van de Stichting
Flexus, Bas Franssens, teamleider woonbegeleiding Centrum voor Dienstverlening,
Anda Vos, procesmanager bij Patrimonium Woningstichting en Leonard Geluk,
wethouder te Rotterdam. Naar aanleiding van deze oproep zoekt Enrika Buininckx,
wijkmanager van het Woningbedrijf Rotterdam, op een later moment contact met
het Zadkine College.

Het resultaat van de oproep is dat het Zadkine College in staat wordt gesteld om
met zijn partners meerdere woonplekken te creëren. Met Patrimonium Woning-
stichting haken zij aan bij de op dat moment al in gang gezette ontwikkeling van een
foyer in het Oude Emmahuis aan de Van der Sluijsstraat. Met het Woningbedrijf
Rotterdam ontstaat samenwerking rond een woning op het Sandelingplein. Met
Vestia wordt een plek gevonden aan de Walenburgerweg, waar topsportleerlingen
een woonruimte krijgen. De Stichting Flexus zorgt voor de indicatienormen. Ook de
zorginstellingen doen mee. De wethouder geeft subsidie.

Bij een terugblik op het initiatief vertelt Van Vlodrop dat zulke projecten
bijdragen aan een bewustwordingsproces op het ROC: “We hadden het voorheen
vaker over reglementen dan over leerlingen. Dat is nu andersom.” Verder schetst hij
dat er dankzij dergelijke initiatieven nieuwe samenwerkingsrelaties zijn ontstaan met
bijvoorbeeld de Stichting Flexus en ook met bijvoorbeeld het havenbedrijf. Een
afgeleid resultaat is ook dat er met Vestia een convenant is gesloten. Zo dragen
leerlingen bij aan het opknappen van woningen, bijvoorbeeld door het plaatsen van
rookmelders. En ze helpen om de woning op de Walenburgerweg op te knappen.
Daarnaast benadrukt Van Vlodrop het belang van het netwerk. “Door Münchhau-
sen heb ik nieuwe contacten met bijvoorbeeld Aad van Nes, Ton Quadt, vertegen-
woordigers van woningbouwverenigingen, Flexus en een oecumenische stichting. Je
belt ze op en krijgt ze meteen te pakken. Ze zien: hé, Van Vlodrop belt, dus je wordt
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niet weggedrukt. En dat overleg gaat nu over heel veel zaken. Zo heb je je netwerk
uitgebreid. Dat is zegenrijk. Iedereen heeft er baat bij.”

Anda Vos benadrukt dat het initiatief voor het Oude Emmahuis al liep. Maar zij
geeft ook aan wat het nut van de Münchhausenbeweging is geweest: “Daardoor
wordt er vooral veel meer met elkaar gepraat. Elke keer als ik bij Münchhausen was,
heb ik het ook wel even met iemand over dit project gehad. Dat was altijd nuttig. Die
netwerkfunctie is superbelangrijk. Dat is de enorme waarde van Münchhausen. En je
inspireert elkaar.”

Bas Franssens schetst hoe zij al samenwerkten met Patrimonium voor de inzet
van woonbegeleiders. Het was echter voor het eerst dat zij in een dergelijke setting
contact hadden met het Zadkine. Er was al wel contact over individuele gevallen,
maar nooit voor een groep jongeren.

Enrika Buininckx heeft een vergelijkbaar verhaal: “Wij waren al bezig aan het
Sandelingplein. Ik las daarna over de Münchhausenbeweging en heb contact
gezocht. Er waren door ons al eerder contacten gelegd met Albeda en Zadkine.
Maar het is via Münchhausen verder verbreed. Flexus was er overigens ook al bij.
Het was de filosofie van Münchhausen die ons aansprak. Zo van: als je iets wilt, lukt
het.”

Liesbeth Zoetmulder vertelt hoe zij is aangehaakt vanuit de Hogeschool Rotter-
dam: “Ik wilde een leerwerkbedrijf opzetten voor de leerlingen van onze school. Die
leerlingen, van de opleiding sociaalpedagogische hulpverlening, zouden bij de
begeleiding kunnen helpen en werkervaring opdoen. Dat leek me een aardige
combinatie. Uiteindelijk zijn we zaken gaan doen met Woningbedrijf Rotterdam
rondom de woning aan het Sandelingplein. We hebben daar nu twee leerlingen die
stage lopen en drie die er een deeltijdopleiding doen. Het leerbedrijf op zich moet
nog uit de grond worden gestampt maar dat kost ook altijd tijd. Münchhausen heeft
hier zeker gefunctioneerd.”

In de terugblik van Henk Schutte schetst hij hoe ze aan het Sandelingplein bezig
waren. “Het bleek dat we nog twee portieken overhielden, omdat het project te groot
werd voor het Albeda College. In die tijd plaatste Van Vlodrop ook zijn oproep bij
Münchhausen. Zo is toen de lijn naar het Zadkine gelegd.”

Wanneer aan Leonard Geluk gevraagd wordt om terug te blikken op deze casus,
schetst hij dat veel zaken buiten kaders vallen en daardoor stagneren. “Münchhau-
sen is goed in het ‘aan elkaar knopen’. Zo heb je hier te maken met onderwijs,
jeugdzorg en wonen. We hebben inderdaad te weinig plekken voor begeleid wonen,
de opvang zit verstopt. Ook bij ROC’s komt men zo in de knel. Münchhausen is daar
ingesprongen en wij zijn dat gaan steunen. We kunnen discussiëren bij wie de
verantwoordelijkheid ligt, maar het gaat erom dat er zaken worden opgelost. Eerst
gebeurde dat met houtje-touwtjesoplossingen, maar nu geven we voor deze wo-
ningen 2,5 miljoen euro per jaar tot en met 2010. En voor daarna is er ook geld
gereserveerd in de meerjarenbegroting.”
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Een tweede voorbeeld van een project van de Münchhausenbeweging begint bij een
problematiek die Frans Dijkman aankaart in maart 2006, tijdens de eerste socië-
teitsbijeenkomst. Hij doet een oproep voor het regelen van busvervoer voor jongeren
die vroeg in de ochtend niet op tijd op hun werk in de haven kunnen komen. Vanuit
verschillende functies is Frans Dijkman betrokken bij de resocialisatie van pro-
bleemjongeren. Hij is met het vervoersprobleem geconfronteerd door Wim Scholten,
toenmalig directeur van het gemeentelijk havenbedrijf. Scholten spreekt met hem
over de mogelijkheden om een groep jongeren aan het werk te krijgen in een
leerwerktraject in de haven. Een eerste leerwerktraject voor een groep van 30
jongeren is een succes. Daarbij halen 25 van de dertig betrokken jongeren de
eindstreep. Negentien van hen krijgen een vaste baan in de haven. Zes van hen gaan
elders aan de slag. Inmiddels blijkt dat er meer jongeren zijn die in aanmerking
komen om in te stappen in dit leerwerktraject. Voor hen is er echter een praktisch
probleem. Zij wonen aan de rand van de stad. De diensten beginnen op een tijdstip
waarop het openbaar vervoer niet volledig op gang is gekomen. Daardoor kunnen zij
niet op tijd aanwezig zijn en kunnen zij dus niet aan het project meedoen.

Frans Dijkman brengt het probleem in. Jan Steinvoort, lid van de grijze bouwers
en actief in het zoeken naar werk voor de doelgroep, haakt aan. Ook Jan van
Staveren, zelfstandig ondernemer en starterscoach, Aad van Nes, directeur van de
Roteb en Matthijs van Muijen doen mee. Ze verkennen het probleem. Later maken
drie van hen een afspraak om bij Jan Steinvoort thuis een plan uit te werken.

Ze rekenen uit dat ze met een startkapitaal van € 150 000 enkele tientallen
mensen aan het werk kunnen helpen. Het plan is gebaseerd op de inzet van werkloze
chauffeurs, 55-plussers, WW’ers en WAO’ers. Die laten busjes rijden om 4 uur ’s
morgens en ’s middags voor de terugrit. Dat kost dan € 3 per dag en dan zijn de
kosten gedekt. De chauffeur rijdt een half jaar en stroomt dan door naar een vaste
baan. Aan de gemeentelijke dienst wordt gevraagd te investeren. De Stichting DAAD
en het CWI leveren de jongeren. Aad van Nes biedt aan om busjes van de Roteb te
gebruiken: “Die staan er toch. Ze moesten alleen ’s morgens half acht terug zijn
voor eigen gebruik.” Er wordt een eenvoudig plan geschreven. Matthijs van Muijen
brengt het plan onder de aandacht van de verantwoordelijke wethouder en zet er
enige druk op.

Het initiatief leidt tot een onverwacht resultaat. De Stichting DAAD gaat aan de
slag met het probleem en lost het op met geld van de dienst sociale zaken en
werkgelegenheid. De indruk ontstaat bij de initiatiefnemers van deze busverbinding
dat de betrokken ambtenaar van de Stichting DAAD door hun initiatief is
aangespoord om de eigen verantwoordelijkheid op te pakken.

Bij een terugblik zegt Dijkman: “Ik kreeg een uitnodiging voor de sociëteit van de
Münchhausenbeweging. Op de lijst genodigden stond ook de directeur van een
daklozenopvang en die wilde ik spreken. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd of er
mensen waren met problemen. Ik dacht: goh, die heb ik wel en heb toen dat
vervoersprobleem voorgelegd. Daar is men mee aan de slag gegaan. Ik weet dat
iemand anders het verder heeft afgehandeld, maar zonder Münchhausen was dit niet
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zo snel tot stand gekomen.” Ook Jan Steinvoort blikt positief terug: “Fantastisch, het
resultaat is gekomen. En dat is wat telt.”

In het totaal worden er binnen de Münchhausenbeweging in 2006 zestien oproepen
gedaan voor hulp. Vier van deze oproepen vinden plaats tijdens het symposium.
Twaalf oproepen worden gedaan tijdens vijf sociëteitsbijeenkomsten die in dat jaar
plaatsvinden. In de start van 2007 brengt oud-journalist en lid van de Münchhau-
senbeweging Jan Booister de ervaringen en resultaten van deze cases in beeld. Hij
spreekt hiervoor alle betrokken bij deze initiatieven. Voor twee initiatieven geldt dat
het niet meer lukte om te achterhalen wie er bij betrokken waren. Tabel 8.1 geeft een
overzicht van de oproepen en de resultaten van deze oproep.

Casus Resultaat

ROC Zadkine zoekt opvanghuis

voor studenten

Zadkine neemt deel aan twee foyers en in één opvanghuis.

Bouman GGZ zoekt betaald werk

voor cliënten

De Roteb maakt voor een aantal mensen (onbetaald) werk

beschikbaar. Ook ontstaan er diverse netwerkcontacten die con-

crete (andere) resultaten opleveren. Verder wordt er weinig

resultaat geboekt. Dit wordt toegeschreven aan ingewikkelde

regelgeving. Uiteindelijk zijn sommige mensen er tevreden over

dat het probleem nu helder geworden is en dat er zicht op

oplossingen ontstaat. Anderen zijn teleurgesteld dat het initiatief

uiteindelijk doodbloedt.

Woonstichting PWS zoekt goed-

kope dienstverlening in een

complex voor ouderenhuisves-

ting

Verschillende mensen schuiven aan met suggesties voor oplei-

dingsplaatsen of leerwerktrajecten. Uiteindelijk wordt de zaak

niet verder uitgewerkt. Dit wordt geweten aan verschoven prio-

riteiten binnen PWS.

Com.Wonen zoekt steun bij

overlast en verpaupering in een

complex door migratie van ‘Rot-

terdams probleemgevallen’ naar

Capelle

Er is een verkennende bespreking geweest van wat de partners

konden bieden. Uiteindelijk heeft Com.Wonen met dit aanbod in

de hand en in afstemming met de gemeente Capelle andere

wegen bewandeld. Münchhausen-partners hebben niets kunnen

toevoegen.

Vertegenwoordiger van het

deelgemeentelijk overleg slui-

tende aanpak (DOSA) zoekt

steun voor de aanpak van een

Marokkaans gezin met 12 ont-

sporende kinderen

Door vertegenwoordigers van politie en hulpverleners wordt de

situatie onder de loep genomen. Het gezin wil niet meewerken.

Ieder traject wordt afgewezen. De oplossingsrichting lijkt te

liggen in grotere bevoegdheden van overheidsinstanties om via

dwang en drang meer effect te bereiken. Münchhausen kan niets

bijdragen.
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Casus Resultaat

Stichting Flexus zoekt plaats in

Skybox of andere uitjes voor

kinderen

Verschillende vertegenwoordigers van organisaties schuiven aan.

Er worden namen van contactpersonen doorgespeeld maar uit-

eindelijk bloedt het initiatief dood.

Havenbedrijf heeft busvervoer

nodig voor realisatie van leer-

werkplekken

Er wordt een plan van aanpak geschreven. Uiteindelijk leidt dit

plan tot prikkels bij de gemeente om het probleem zelf op te

lossen.

Mediawerkplaats zoekt steun bij

opzetten leerwerktrajecten.

De Mediawerkplaats is opgericht door contacten uit de Münch-

hausenbeweging. De oproep leidt tot contacten met onder meer

SoZaWe, ROC’s en de Stichting DAAD. Deze contacten leiden tot

enkele opdrachten.

Penitentiaire Inrichting de IJssel

zoekt vakopleidingen voor ge-

vangenen

Er ontstaat een kennismakingsbezoek met de afdeling van het

Albeda College die zich richt op ex-gedetineerden. Ook ontstaat

met het Albeda College een kleinschalige opleiding voor ar-

beidsgekwalificeerde assistent. Het is verder niet te achterhalen

welke contacten leiden tot welke verdere initiatieven. De mensen

van de eerste tafel raken bij elkaar uit het zicht.

Stichting Flexus zoekt vakantie-

werk en -activiteiten voor jonge-

ren met een licht verstandelijke

beperking

In contact met de Roteb ontstaan verschillende vakantiebaantjes.

Verder ontstaan in contact met het Zadkine College een aantal

vakantieactiviteiten. Er zijn evaluatie- en vervolgbesprekingen in

gang gezet voor het maken van afspraken voor een volgend jaar.

Bavo RNO groep zoekt oplossing

voor een man met weinig inko-

men en te hoge kosten van huur

en energie

Voor de man wordt een oplossing gevonden.

Bavo RNO groep zoekt defini-

tieve plaats voor vrouw in tijde-

lijk opvangcentrum

Voor de vrouw wordt een oplossing gevonden. Deze, en de

bovenstaande case, leiden tot een evaluatie bij SoZaWe van de

gang van zaken bij dit soort gevallen en leiden tot structurele

veranderingen van werkwijzen.

Albeda College zoekt oplossin-

gen voor problemen van jonge

moeders met hun uitkering als

ze in een leerwerktraject stappen

Een groep studenten, waaronder twee jonge moeders, maken

een inventarisatie van de problematiek. Mede met hulp daarvan

wordt met SoZaWe een oplossing gevonden voor bijstand in de

studiekosten voor de betrokken moeders. Ook zijn er afspraken

gemaakt om tot een structurele regeling te komen.

Zadkine zoekt stageplaatsen

voor verplegende en verzorgende

beroepen

Er is een toezegging van één partij die stageplaatsen wil creëren,

maar op de korte termijn ontstaan er geen nieuwe stageplaatsen.

Tabel 8.1 Casussen van de Münchhausenbeweging in 2006 en hun resultaten
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Uit het geheel aan cases uit 2006 komt een gemengd beeld naar voren. Er zijn
initiatieven waar het tot een concrete oplossing komt. In andere cases wordt wel een
stap voorwaarts gemaakt, maar blijft een finale oplossing nog uit. Weer andere cases
stranden. In twee gevallen leidt de casus tot structurele aanpassingen van werkwijzen
en regelgeving.

Onder de titel ‘de lange arm van Münchhausen’ schrijft Booister in aansluiting op
zijn verslag van ieder van de initiatieven hoe hij bij zijn zoektocht voorbeelden hoort
van effecten die worden toegeschreven aan de Münchhausenbeweging, zonder dat er
cases zijn ingebracht. Als voorbeelden noemt hij hoe een vertegenwoordiger van het
Albeda College vertelt over een bespreking die zij intern organiseert over het
initiatief van de Münchhausenbeweging. Tijdens deze bijeenkomst worden cases
verzameld. Bij verschillende cases ontstaat tijdens de bijeenkomst het inzicht dat het
gemakkelijk intern opgelost kan worden. Andere cases worden doorgeleid naar de
Münchhausenbeweging. Zij concludeert dat er een stap gemaakt is in de bewustwor-
ding: “Er kan een probleem zijn, maar eerst bekijken we alle mogelijkheden om het
intern op te lossen. Het is anders niet eerlijk er meteen mee naar Münchhausen te
gaan.” Als tweede voorbeeld beschrijft hij hoe Wim Spierings, bestuurder van de
Stichting Flexus en lid van het sociëteitsbestuur van de Münchhausenbeweging,
verhaalt over een conferentie van wethouders uit de regio die jeugdzorg in hun
portefeuille hebben: “Er was slechte aansluiting van lokaal op regionaal beleid. We
hebben toen afgesproken met een ja-cultuur te gaan werken, zoals bij Münchhausen
gebeurt. We stoppen nu pas als iemand zich voor een probleem verantwoordelijk
heeft gemaakt.”

Beide verhalen komen op tafel tijdens de sociëteitsbijeenkomst van november
2006. Op deze dag is er slechts één oproep voor een nieuw initiatief. Naast deze twee
verhalen zijn er echter ook andere verhalen van activiteiten die in lijn staan met het
denken van de Münchhausenbeweging, maar die hun oorsprong niet hebben in de
sociëteit. Aad van Nes, die als voorzitter van het sociëteitsbestuur gastheer is op deze
avond, komt hierop terug in een nagesprek. Hij typeerde het als een goede avond
omdat er zoveel energie vrijkwam uit deze verhalen.

Dit uitstralingseffect van de sociëteit wordt door de leden van de Münchhausen-
beweging actief gezocht. Tijdens de baronnenbespreking van maart 2009 doelt
Martien Kromwijk op dit effect als hij vertelt dat hij heel vaak ‘Münchhausen loopt
te spelen zonder de sociëteit’: “We moeten onszelf dat toestaan, maar we zouden dat
vaker kunnen terugvertellen.”

8.2 Kleinschalig werken in de literatuur

In de literatuur is er veel aandacht voor kleinschalig werken. Er worden verschil-
lende argumenten aangevoerd voor de keuze voor een dergelijke aanpak. Dit proces
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van kleinschalig werken wordt hier gemodelleerd als een proces dat bestaat uit
verschillende activiteiten: coalitievorming, doeloriëntatie, mobiliseren van bronnen
en coördineren van activiteiten. Deze ordening komt overeen met de ordening die
gegeven is door Stone (2005). Hij sluit aan bij denklijnen van Shaw et al. (2005),
Huxham en Vangen (2000) en Lambe et al. (2002). Deze activiteiten zijn weerge-
geven in figuur 8.1.

In deze paragraaf worden deze activiteiten nader uitgediept. Daarbij wordt
gaandeweg zichtbaar dat kleinschalig werken ontstaat in de interactie tussen de
uitvoering van concrete initiatieven en de ontwikkeling van de context. Deze
interactie is zo sterk dat er sprake is van een ondeelbare verwevenheid tussen
uitvoering en context.

Coalitievorming Doeloriëntatie

Mobiliseren van
bronnen 

Coördinatie van
activiteiten 

Figuur 8.1 Het proces van kleinschalig werken

8.2.1 Drijfveren voor kleinschalig werken

Voor kleinschalig werken worden in de literatuur drie argumenten aangevoerd. Als
eerste argument geldt dat kleinschalig werken de beste garantie biedt voor aanslui-
ting bij klantvragen. Kleinschaligheid maakt het mogelijk klantspecifieke oplossin-
gen te vinden voor situatiegebonden vragen (Pedersen et al., 2008). Daaraan is in de
maatschappelijke dienstverlening grote behoefte. De aard van de problematiek van
verschillende personen en doelgroepen loopt sterk uiteen. Dit dwingt partijen tot het
zoeken naar maatwerk (Selsky & Parker, 2005, Grey & Garsten, 2001, Huxham &
Vangen, 2000). Dit betekent dat kleinschalig weken voor organisatieoverstijgende
samenwerking in de maatschappelijke dienstverlening een belangrijke aanpak is.
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Weick (1984) voert een ander argument aan voor kleinschalig werken. Hij
beschrijft dat kleinschaligheid de enige manier is om grootschalige problemen tot
een oplossing te brengen. Veel sociale problemen worden volgens hem niet opgelost
doordat zij met een massieve complexiteit gepresenteerd worden. Kleinschalig
werken is een manier om te zorgen dat de complexiteit hanteerbaar wordt. Daarbij
wordt de maximale omvang van de initiatieven bepaald door de mate van com-
plexiteit die de direct betrokkenen kunnen hanteren.

Een derde argument voor kleinschalig werken kan gevonden worden in de
theorie over diffusie van innovatie. Diffusie van innovatie is het proces waarmee
innovatie wordt gecommuniceerd door zekere kanalen en gedurende de tijd, tussen
leden van een sociaal systeem (Rogers, 2003, p. 5). Een kleinschalige aanpak
bevordert dit proces. Dat komt doordat deze aanpak mensen in staat stelt om een
nieuwe werkwijze uit te testen. Daarbij krijgen zij de kans om de benodigde
inspanningen en de toegevoegde waarde van de nieuwe werkwijze te beoordelen.
Als dit oordeel gunstig uitpakt, zullen zij bereid zijn om deze werkwijze over te
nemen. Daarbij zijn persoonlijke contacten zeer belangrijk. Zo ontstaat een ambigue
adoptieproces, dat gevoed wordt door stimulansen van initiatiefnemers en door
uitwisseling van persoonlijke ervaringen tussen de gebruikers (Fitzgerald et al., 2002,
Rogers, 2003).

8.2.2 Coalitievorming

Organisatieoverstijgende samenwerking vraagt om het samenbrengen van verschil-
lende partners. Zulke partners vinden elkaar omdat ze over aanvullende bronnen en
over verschillende talenten beschikken. Samen brengen ze de juiste middelen aan
boord en leveren ze de benodigde creativiteit, het ondernemerschap en het
organisatietalent (Shaw, et al., 2005, Fitzgerald et al., 2002, McFadzean et al., 2005).

Voor kleinschalige samenwerking is een stimulerende context nodig. Zo’n
context nodigt uit tot ontmoetingen. Hij schept een klimaat waarin gezamenlijke
intenties helder zijn en waarin zichtbaar wordt aan wat voor activiteiten rugdekking
gegeven wordt (Waddock & Post, 1991, Benson, 1975). Een dergelijke context heeft
een minimale structuur. Leiders die verantwoordelijk zijn voor het creëren van de
context, nemen een neutrale positie in ten opzichte van belangenconflicten en
machtsverschillen. In de situatie van organisatieoverstijgende samenwerking doen zij
dit veelal zonder dat zij zich daarbij kunnen beroepen op hiërarchisch gezag
(Vansina et al., 1998, Schruijer & Vansina, 2004, Schruijer, 2002). Hun belangrijkste
taak is dat zij ontmoetingsplekken creëren en hier steeds opnieuw vonken van
sociale cohesie aanwakkeren (WRR, 2005).

De bovenstaande schets impliceert dat er twee niveaus zijn met ieder een duidelijk
afgebakende rol. Op uitvoeringsniveau gaat het om creativiteit, ondernemerschap en
organisatietalent. Op bestuurlijk niveau gaat het om het creëren van een context die
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stimulerend is voor ondernemerschap. Een dergelijke tweedeling is helder gemar-
keerd door onder meer Van de Ven (1976) en Benson (1975).

Fitzgerald et al. (2002) omschrijven een strakke hantering van dergelijk onder-
scheid als een ‘manager centered’ weergave van het proces. Zij stellen dat de
sturingsvraag veel getrouwer wordt getypeerd door haar te beschrijven als een
samenspel van spelers dwars door de verschillende besluitvormingsniveaus. Ook
Roseland (2000) en Pedersen et al. (2008) bepleiten een dergelijke visie op klein-
schalig samenwerken. Het gaat erom dat mensen zowel kunnen bijdragen aan de
uitvoering als aan het beïnvloeden van de lokale context. Daarbij is ieder concreet
resultaat in de uitvoering bruikbaar als een ijkpunt voor de beleidsvorming. De
grondgedachte is dat grootschalige verandering onlosmakelijk verweven raakt met
lokale veranderingen. Zo wordt kleinschalig denken een randvoorwaarde voor het
creëren van grootschalige oplossingen (Hajer & Wagenaar, 2003).

Om deze interactie goed tot stand te brengen, moeten de betrokkenen kunnen
wisselen van rollen. Op het ene moment zijn zij de ondernemer die initiatieven tot een
succes maakt. Op een ander moment zijn zij de opinieleider die vanuit eigen ervaring
anderen stimuleert om mee te doen. Op weer een ander moment zijn zij betrokken bij
het organiseren van de context. Het spelen van deze veelheid aan rollen doet een beroep
op hun persoonlijke vaardigheden, hun netwerk en hun laagdrempelige toegankelijk-
heid (Fitzgerald et al., 2002, Rogers, 2003, Lambe et al., 2002, Shaw et al., 2005).

8.2.3 Doeloriëntatie

Kleinschalig samenwerken vraagt om een gemeenschappelijke doeloriëntatie. Daar-
mee ontstaat een richtingwijzer voor het nemen van initiatieven (Shaw et. al, 2005,
Stone, 2005, Huxham & Vangen, 2000). Het creëren van een doel vraagt om het
overzien van de complexiteit en om het ontwikkelen van een gezamenlijke en
geloofwaardige visie (Vansina et al., 1998, Schruijer & Vansina, 2004).

Pedersen et al. (2008) verbinden aan een dergelijke vorm van kleinschalig
samenwerken het begrip pluricentrische coördinatie. Deze term dekt een vorm
van samenwerking waarbij de coördinatie niet plaatsvindt door een regisserende
partij die hoofddoelstellingen vertaalt naar subdoelstellingen. Coördinatie vindt
plaats doordat verschillende partijen in steeds wisselende samenstellingen klein-
schalige initiatieven coördineren. Zo ontstaat een reeks activiteiten die op een diffuse
manier bijdragen aan een ontwikkeling. Markante initiatieven, anekdotes en
verhalen maken het daarbij mogelijk de visie zichtbaar te houden.

De WRR (2005) verbindt aan een dergelijke vorm van samenwerken het begrip
‘kansen gedreven beleid’. Zij beschrijven dat beleidsmakers in een stedelijke
omgeving richting kunnen geven aan ontwikkelingen door lokale initiatieven te
ondersteunen. Het gaat om het vinden van aanknopingspunten voor initiatieven die
bijdragen aan het realiseren van een visie. Ook in hun schets van de aanpak nemen
verhalen een centrale plaats in. Zij kunnen bijdragen aan het voeden van collectieve
ontevredenheid en zij kunnen successen zichtbaar maken.
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Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat doelconstructie iteratief is verbonden met het
vinden van partners. Partners worden gezocht vanuit een doelperceptie en de
doelperceptie wordt versterkt en verder ingekleurd in interactie met deze partners
(Lambe et al., 2002, Huxham & Vangen, 2000). Daarbij creëert het gezamenlijke doel
de verbinding tussen de partners. Deze verbinding staat los van posities. Goede
doeloriëntatie legt kruisverbanden tussen vertegenwoordigers uit verschillende lagen
van verschillende organisaties (McFadzean et al., 2005).

8.2.4 Mobiliseren van bronnen

Voor kleinschalige samenwerking zijn bronnen nodig. Daarbij gaat het om tastbare
materiële bronnen, zoals geld en vaste activa en om immateriële bronnen zoals
ervaring, expertise en connecties. In ruimere zin kan ook verbeterde wet- en
regelgeving gerekend worden tot de bronnen voor kleinschalige samenwerking
(Stone, 2005, Shaw et al., 2005). Het vermogen om bronnen te mobiliseren is dan
ook een belangrijke voorwaarde om te komen tot succesvolle samenwerking.

Lambe et al. (2002) maken onderscheid in twee typen bronnen: complementaire
bronnen en idiosyncratische bronnen. Complementaire bronnen zijn bronnen van
de verschillende partijen die onderling aanvullend zijn. Bij de inzet van comple-
mentaire bronnen brengt iedere partij een deel van het eigen vermogen in. Zo
ontstaat een geheel aan bronnen dat partijen in staat stelt samen oplossingen te
creëren die zij ieder apart niet kunnen realiseren. Idiosyncratische bronnen zijn
bronnen die ontstaan door de samenwerking. Zij kunnen bijvoorbeeld ontstaan
doordat samenwerkende partners nieuwe voorzieningen ontwikkelen of doordat zij
gezamenlijk in staat zijn subsidies aan te boren. Dergelijke idiosyncratische bronnen
zijn bronnen die alleen bestaan dankzij de samenwerking. Zij vormen een ver-
bindende meerwaarde van het samenwerkingsverband, die onmiddellijk in het
geding raakt als de samenwerking verbroken zou worden. Idiosyncratische bronnen
vormen een belangrijk motief voor partners om te blijven samenwerken.

Ook bij het aanboren en ontwikkelen van bronnen wordt een sterke interactie
zichtbaar tussen het niveau van de uitvoering en het niveau van de context. Op het
overkoepelende niveau kan getracht worden extra bronnen beschikbaar te maken of
aan te boren, die een stimulans leveren voor samenwerkingsinitiatieven. Ook het
verbeteren van het overzicht over alle beschikbare bronnen kan op het overkoepe-
lende niveau een bijdrage leveren aan de samenwerking. Op het niveau van de
individuele initiatieven gaat het erom dat partijen elkaar vinden. Zij moeten bereid
gevonden worden te investeren in de samenwerking. Daarvoor is het nodig dat zij
kunnen ervaren dat hun bijdrage in goede verhouding staat tot de resultaten die zij
van de samenwerking kunnen verwachten. Wanneer vanuit beide niveaus bronnen
gevonden worden, versterkt dat het gevoel dat er kansen zijn voor samenwerking
(Stone, 2005, Shaw et al., 2005, Fitzgerald et. al, 2002, Ring & Van de Ven,1994).
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8.2.5 Coördinatie van activiteiten

Coördinatie ontstaat in organisatieoverstijgende samenwerking door taakscheiding
en door feedback. Zij zijn belangrijke elementen van de structuur en de cultuur van
de samenwerking (Van de Ven, 1976, Goedee & Entken, 2008).

De kleinschalige samenwerking in het speelveld van de Münchhausenbeweging
draait in de praktijk om afstemming tussen professionals. Hun goede samenwerking
begint bij een helder stelsel van rollen en normen. Zo’n stelsel biedt houvast en het
biedt ook een zekere mate van vrijheid. Deze vrijheid hebben de professionals nodig
om keuzen te kunnen maken in de uitvoering van hun werk (Lipski, 1980). In de
start van de samenwerking zijn de rolverwachtingen leidend voor ieders verwach-
tingen. Gedurende de samenwerking veranderen deze verwachtingen. De weder-
zijdse verwachting wordt dan steeds meer bepaald door de rolinvulling. Zij worden
ingekleurd door competenties van mensen en door hun onderlinge machtsbalans
(Bechky, 2006, Juul, 2008).

De precisie waarmee de rollen van professionals zijn vastgelegd, is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Daarmee is hun handelingsvrijheid aanzienlijk ingeperkt.
Regels worden steeds stringenter. Belangrijke oorzaken van deze steeds verdergaande
regulering zijn een sterkere normstelling vanuit het management, hogere eisen die
gesteld worden door mondige cliënten en vergroting van de invloed van professionele
standaarden binnen de individuele beroepsgroepen (Taylor & Kelly, 2006).

Voor het goed oplossen van complexe samenwerkingsvraagstukken zoals die in
Rotterdam aan de orde zijn, is discretionaire ruimte echter onmisbaar. Dat geldt
zeker waar er maatwerk geleverd moet worden. Volgens Taylor en Kelly vraagt deze
tijd daarom om een verruiming van professionele vrijheid. Het juiste gebruik van
deze vrijheid kan worden bevorderd door een hernieuwde aandacht voor beroeps-
codes die de ethiek van de professional centraal stellen.

Een tweede coördinatiemechanisme is onderlinge afstemming door feedback. Daarbij
gaat het zowel om collegiale feedback als om feedback vanuit de directe resultaten van
het werk. Feedback draagt bij aan de concrete afstemming van werkzaamheden.

De toonzetting van zulke feedback is van belang voor de voortgang van het
kleinschalig samenwerken. Feedback kan een grondtoon hebben van waardering of
kritiek. Waardering is gunstig voor samenwerking. Het bekrachtigt de goede dingen en
versterkt het beste in menselijke systemen. Waardering creëert een zelfversterkende
cyclus. Groepen die zich concentreren op dingen die goed gaan, presteren op een hoger
niveau dan groepen die zich concentreren op dingen die fout gaan (Barrett, 1995).

Daarnaast is ook de toon van realisme een belangrijke component van feedback.
Als partijen elkaar niet confronteren met belangenconflicten of met oordelen over
ontoereikende kwaliteit, ontstaat collusie. Collusie is een positieve spiraal, die
losstaat van de realiteit. Deze kan leiden tot het plotseling en volledig ineenstorten
van een samenwerkingsverband. Daarom moeten samenwerkende partners voor-
komen dat in de retoriek van samenwerking een kunstmatig harmonieus klimaat
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ontstaat, waarbij mensen hun omgevingssignalen selectief filteren en waarin zij
inhoudelijke conflicten uit de weg gaan (Schruijer, 2002).

Naast waardering en conflict benoemt Bechky (2006) humor als een derde
belangrijke vorm van feedback. Hij constateert dat samenwerkende partners ge-
bruikmaken van rolgeoriënteerde grappen, als een niet-confronterende manier om
feedback te geven over de onderlinge samenwerking. Dergelijke grappen dragen bij
om te zorgen dat iedere partner de eigen taak blijft vervullen.

Ook in de literatuur over coördinatie wordt de samenhang tussen uitvoering en
context zichtbaar. Door de samenwerking ontstaat ervaring. Deze ervaring baant het
pad voor toekomstige samenwerking. Het geheel aan opgebouwde werkervaring vormt
zo een context die stimuleert om door te gaan op de ingeslagen weg (Shaw et al., 2005).

8.2.6 Samenvattend overzicht van kleinschalig werken

In deze paragraaf worden drie verschillende argumenten voor kleinschalig werken
opgevoerd. De argumenten zijn dat kleinschalig werken kansen biedt om beter aan
te sluiten bij wensen van klanten, dat kleinschaligheid mogelijkheden biedt om
complexe problemen gedoseerd voor het voetlicht te brengen en dat kleinschaligheid
een goede aanpak biedt om nieuwe werkwijzen te introduceren en uit te testen.

Verder is het proces van samenwerken gemodelleerd als een proces dat bestaat uit
vier activiteiten. Deze vier activiteiten zijn in deze paragraaf volgtijdelijk gepresen-
teerd. Deze presentatie suggereert de logica dat er eerst sprake is van een coalitie, dat
deze zich bezint op doelen, dat zij daarna komt tot contractvorming en overeen-
stemming over inzet van middelen om uiteindelijk te komen tot coördinatie en
uitvoering van het werk. Er is echter sprake van een voortdurende onderlinge
interactie. Het proces is zodanig ambigue dat veranderingen in één element van het
proces directe invloed hebben op ieder van de andere elementen.

Een rode draad in de literatuur over kleinschalig werken is de ondeelbare verweven-
heid van coördinatie op handelingsniveau en op het niveau van de context. De lijn
tussen de coördinatie en de zogenaamde metacoördinatie is diffuus. Dit komt
doordat kleinschalig werken vorm krijgt als een veelheid aan min of meer parallelle
activiteiten die ieder in elkaar grijpen. Daarbij ontwikkelt de context zich. Hij wordt
geconstrueerd door de verhalen en de invloeden van ieder van de initiatieven
(Fitzgerald et al., 2002, vergelijk Giddens, 1990). Deze verbondenheid van beide
niveaus vraagt van mensen die bijdragen aan kleinschalig werken om meerdimen-
sionaal denken (Pedersen et al., 2008). Zij moeten niet alleen kijken naar de
belangen van iedere individuele activiteit, maar ook naar de effecten van die
activiteit op het verdere verloop van het geheel aan initiatieven. Het gaat om een
denken in verschillende handelingsniveaus die elkaar bij voortduring beïnvloeden
(Weick, 1984). Zo ontstaat een proces van voortdurende interactie waarbij uitvoe-
ring en beleidsvorming ondeelbaar verweven raken.
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Figuur 8.2 geeft een weergave van het hier uitgewerkte model voor kleinschalig werken.
De verschillende argumenten en de activiteiten zijn hierin weergegeven. Vanwege het
grote belang dat resultaten hebben als component van feedback bij de uitvoering is het
realiseren van resultaten als een apart aandachtspunt opgevoerd in het model. De kern
van het model toont de verwevenheid van coördinatie en metacoördinatie.

Contextueel niveau:
metacoördinatie 

Handelingsniveau:
coördinatie 

Coalitievorming Doeloriëntatie

Mobiliseren van
bronnen 

Coördinatie van
activiteiten 

Diffusie van
innovatie 

Managen van
complexiteit 

Klantoriëntatie

Resultaten
realiseren

Figuur 8.2 Model voor kleinschalige samenwerking

8.3 De Münchhausenbeweging; de praktijk als weg naar structurele
oplossingen

In de Münchhausenbeweging is kleinschalig werken gekozen als de weg om tot
structurele oplossingen te komen. De kracht ligt erin dat er een groep mensen
ontstaat die zich realiseert dat het mogelijk is het verschil te maken voor individuele
Rotterdammers. Daarmee doorbreekt deze aanpak de verlamming die uitgaat van de
bestaande systemen, structuren of overtuigingen. Hij zet aan tot actie en stimuleert
om op zoek te blijven gaan naar oplossingen voor kansarme Rotterdammers. Soms
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leidt deze aanpak tot aangepaste normen of werkwijzen en dus tot aanpassingen in
formele regels. In de meeste gevallen leiden de initiatieven niet tot dergelijke
aanpassingen.

De werkvorm van de Münchhausenbeweging is verbeeld met de cirkel van succes
(figuur 2.4). Deze cirkel bestaat uit kansen creëren, zaken doen en successen vieren.
Kansen ontstaan door het scheppen van een omgeving waar mensen elkaar om hulp
kunnen vragen en waar succesverhalen aansporen om door te gaan op de ingeslagen
weg. In de casus blijkt dat het zelfs in een laagdrempelige omgeving als de sociëteit
moeilijk is mensen ertoe te brengen met hulpvragen te komen. Het aantal hulp-
vragen blijft in het eerste jaar beperkt tot zestien. Toch leiden deze hulpvragen,
samen met andere initiatieven die buiten de sociëteit zijn gestart, tot een sfeer waarin
zichtbaar wordt dat het mogelijk is om succes te hebben.

In maart 2009 opent een bespreking van bestuurders uit de Münchhausenbewe-
ging met het presenteren van de belangrijkste successen. In een evaluatie van deze
bespreking zegt een van de aanwezigen dat hier het echte Münchhausengevoel weer
naar boven komt. Het vieren van successen wordt opnieuw zichtbaar als de grote
kracht van de aanpak. Deze conclusie is in lijn met de literatuur waar beschreven
wordt dat zichtbare en positieve feedback van belang is voor het stimuleren van de
aanpak.

In het werk van de Münchhausenbeweging wordt zichtbaar dat de confrontatie van
mensen uit verschillende niveaus van de organisatie vruchtbaar is. Het initiatief om
Loes te helpen ontstaat in een contact tussen bestuurder en hulpverlener. De
doorbraak in het denken van de Münchhausenbeweging ontstaat in het contact
tussen de procesgroep en de initiatiefgroep. De sociëteit verbindt mensen van
verschillende niveaus en brengt daarmee een gezamenlijk optrekken tot stand.
Deze waarnemingen bevestigen de conclusie uit de literatuur dat de kracht van
kleinschalig samenwerken ontstaat in de verwevenheid van de verschillende orga-
nisatorische niveaus.

Dit neemt niet weg dat er ook in de casus sprake is van onderscheiden
verantwoordelijkheden en van onderscheiden taken. De bestuurders nemen het
initiatief door het creëren van de initiatiefgroep. Zij richten de sociëteit op en
bemensen het sociëteitsbestuur. Zij nemen het initiatief voor overleg met de
wethouders en zij bespreken de voortgang van de beweging in de zogenaamde
baronnenbijeenkomsten. Van de hartenjagers wordt verwacht dat zij in de
sociëteit komen met initiatieven voor concrete acties. Bij de uitvoering daarvan
worden zij echter van harte gesteund door bestuurders die initiatieven nemen in
de sociëteit of die bijdragen aan het oplossen van initiatieven van anderen. Het
oplossen van de problemen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ba-
ronnen en hartenjagers.
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9 Betrokkenheid

De gehele sfeer van de Münchhausenbeweging is doortrokken van een geest van
betrokkenheid. De initiatiefnemers tonen deze betrokkenheid door de manier
waarop ze de problematiek van de doelgroep bespreken. Daarbij wordt zichtbaar
dat zij van betekenis willen zijn voor kansarme Rotterdammers. Zij trekken zich hun
lot persoonlijk aan. In individuele interviews schemert iets door van de achter-
gronden van deze persoonlijke betrokkenheid. Verder wordt in deze interviews
zichtbaar dat het ook om professionele betrokkenheid gaat. Het past bij de missie en
bij de historie van hun organisaties om zich verbonden te voelen met het lot van de
doelgroep.

In het literatuuronderzoek blijkt dat onderzoek naar organisatieoverstijgende
samenwerking gebeurt vanuit verschillende perspectieven. Sommige bijdragen ver-
trekken vanuit het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid. Andere bijdragen
accentueren veel sterker de rol van de maatschappelijke en juridische context, van
economische motieven of van persoonlijke relaties. Ieder van deze invalshoeken
levert drijfveren voor het maken van keuzen in het samenwerkingsproces. In de
beschrijving van de resultaten van het literatuuronderzoek worden deze invalshoe-
ken naast elkaar geplaatst.

Een confrontatie van de casus met de literatuur versterkt de conclusie dat
betrokkenheid het primaire vertrekpunt van de leden van de Münchhausenbeweging
is. Deze betrokkenheid is persoonlijk en professioneel. De betrokkenheid leidt ertoe dat
de leden van deMünchhausenbeweging actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de
situatie zodanig te beïnvloeden, dat de context voor samenwerking verbetert.

9.1 Beweging van hartstocht

“Wat voor soort mens je bent als je dit op deze manier wilt doen? Nou voor mij ben
je een mens die dat doet waarvoor die betaald wordt en op de effectiviteit let van dat
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wat je doet. Wat heb ik eraan om werk te maken als ik hier iemand naar de kloten zie
gaan als er geen goede zorg is. Dus dat is best een koude reden. Aan de andere kant,
mijn maat Kees zegt het altijd zo mooi, wie zal er (…) anders voor die hoertjes
opkomen?” Met deze woorden spreekt Aad van Nes in de documentaire over de
Münchhausenbeweging over zijn drijfveren om mee te doen. Door effectiviteit van
het werk centraal te stellen, laat hij zich van zijn nuchtere kant zien. Maar hij laat
evenzeer zien hoe zeer het werk van deze beweging hem aan het hart gaat.

Tijdens een bijeenkomst van bestuurders die lid zijn van de Münchhausenbewe-
ging in maart 2009 vertelt Van Nes over de rol van de Münchhausenbeweging:
“Waarom zijn wij bij elkaar? Wij ontmoeten elkaar als een beweging van hartstocht.
Het is heel simpel, als we ons in elkaar interesseren, word je als organisatie
effectiever. Dat is mooi en dat streelt jouw ego.” In dat citaat wordt, net als in het
openingscitaat, zichtbaar dat Aad van Nes hartstocht verbindt aan de beweging.
Verder wordt opnieuw zichtbaar dat effectiviteit voor hem in relatie tot zijn werk een
betekenisvol begrip is. Het gaat erom dat er iets tot stand gebracht wordt voor de
leden van de doelgroep.

Ook Martien Kromwijk verbindt het woord hartstocht aan de Münchhausenbe-
weging. Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging typeert hij de
Münchhausenbeweging als “een keten uit hartstocht, een open keten waarin
instituties en mensen zich met elkaar verbinden”.

De hartstocht van de betrokkenen is gemakkelijk te ervaren in de sfeer en toonzet-
ting van bijeenkomsten van de beweging. Het is echter niet zo eenvoudig om deze
persoonlijke betrokkenheid met citaten aan te tonen. Zoals ook de hierboven
aangehaalde uitspraken worden veel uitspraken gedaan in relatieve openbaarheid.
We mogen ervan uitgaan dat de bestuurders ervaren genoeg zijn om in het openbaar
woorden te kiezen die aanspreken en aansporen tot actie, ook wanneer zij op een
persoonlijk niveau niet volledig verbonden zijn met deze woorden.

Persoonlijk ervaar ik geen enkele twijfel over de authenticiteit van de betrokken-
heid van deze bestuurders. De betrokkenheid bij de doelgroep beleef ik als echt.
Voor mij is deze gemeenschappelijke en voelbare betrokkenheid een belangrijke
reden waarom de Münchhausenbeweging mij blijft aanspreken. In een interview met
één van de initiatiefnemers spreekt deze zich hierover spontaan uit: “Mensen voelen
dat de beweging authentiek is, en dat werkt!”

Ik word gesterkt in deze overtuiging door reacties van mensen aan wie ik de
documentaire over de Münchhausenbeweging laat zien. Deze film bevat een serie
uitspraken van de initiatiefnemers. Wanneer ik deze film tijdens lezingen over de
Münchhausenbeweging toon, is waardering over de getoonde betrokkenheid veel-
vuldig één van de eerste reacties van de toehoorders.

Om iets meer te laten zien van de aard van de persoonlijke betrokkenheid van de
initiatiefnemers grijp ik terug op citaten uit persoonlijke gesprekken met de
bestuurders. Met respect voor de vertrouwelijkheid waarin die gesprekken gevoerd
zijn verbind ik aan die citaten geen namen.
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Een belangrijke eerste bron wordt daarbij gevormd door de verslagen van interviews
die Marjolein Vervaet in het eerste kwartaal van 2005 houdt met de initiatiefnemers.
In haar verslagen drukt zij 27 uitspraken gecursiveerd af. Op enkele plekken gebruikt
zij ook onderstrepingen. Het zijn uitspraken waar betrokkenheid, noodzaak en
wilskracht in doorklinken. De navolgende reeks voorbeelden van dergelijke uit-
spraken zijn genomen uit gesprekken met verschillende initiatiefnemers. “Nu is een
bepaalde groep mensen in Rotterdam structureel afhankelijk van de nachtopvang,
terwijl dit toch bedoeld is als noodopvang!” “Want wie grijpt er anders in?” “We
accepteren de huidige status niet; we gaan ervoor om dit beter te maken.” “Er komen
vaak vierkante oplossingen voor ronde problemen.” “De cliënt is het uitgangspunt!”
“Het zorgen dat iemand onderdeel wordt van de samenleving is het doel van elke
organisatie.” Ieder van deze zinnen laat in zijn context zien dat het er voor de
betrokkenen werkelijk toe doet dat er een verandering ontstaat.

Een tweede bron citaten vormt mijn eigen reeks interviews met initiatiefnemers in
de eerste maanden van 2006. In deze gesprekken noemen twee van de initiatief-
nemers hun sociaal christelijke levensovertuiging als bron van hun betrokkenheid.
Zij verbinden hieraan dat het van belang is om van betekenis te zijn voor hun
naasten. Een andere initiatiefnemer verwijst naar het feit dat hij, samen met één van
de anderen, is opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Zij groeiden op in één van de wijken
waar de hulp nu zo hard nodig is. Nu moet hij aanzien hoe deze wijk verloedert. Uit
zijn woorden blijkt hoezeer dat hem aan het hart gaat. Weer een andere initiatief-
nemer verwijst naar de traditie van zijn organisatie, die sterk verbonden is met
sociale betrokkenheid. Hij herkent deze betrokkenheid ook in de persoon van zijn
voorganger. Hij ziet zijn benoeming op zijn huidige post als een blijk van vertrouwen
in zijn vermogen om deze organisatie verder te brengen. Daarbij ziet hij de
voortzetting van de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie als een
schatplicht aan zijn voorganger en aan de organisatie als geheel.

De betrokkenheid van de initiatiefnemers laat zich niet slechts beoordelen als een
persoonlijke betrokkenheid. Het gaat ook om professionele betrokkenheid. De
doelen van de Münchhausenbeweging en de doelen van de betrokken organisaties
liggen dicht bij elkaar. Dit blijkt uit de wijze waarop de initiatiefnemers hun
organisaties typeren. Zo vertelt Aad van Nes over de Roteb hoe deze organisatie
zich expliciet ten doel stelt mensen die slecht toegang hebben tot de arbeidsmarkt, te
helpen deze afstand te overbruggen. Sjef Czyzewski typeert BoumanGGZ als een
organisatie met een focus die gericht is op mensen met een verslavingsproblematiek
die tussen de wal en het schip dreigen te raken: daklozen, justitieklanten en
psychiatrische patiënten. Martien Kromwijk illustreert de verbinding van Woonbron
met het laagste segment van de woningmarkt aan de hand van een reeks initiatieven,
waaronder foyers, een woonvoorziening die gericht is op huisvesting en begeleiding
van jongeren in de opbouw van hun bestaan. Piet Boekhoud en Henry van Vlodrop
typeren hun ROC’s onafhankelijk van elkaar als instellingen die te maken hebben
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met aanzienlijke populaties jongeren die in de knel zitten of dreigen te raken. Voor
hen voelen zij zich verantwoordelijk. Dominic Schrijer beschrijft de deelgemeente
Charlois, waar hij ten tijde van de start van de Münchhausenbeweging wethouder
van is, als een wijk waarin er grote groepen mensen zijn die een achterstand hebben
in hun zelfredzaamheid. Zij lopen achter op het gebied van taal, inburgering,
huisvesting en werk. Deze deelgemeente is initiator van de brede discussie van
2003 over kansarmoede, waarin wegen gezocht zijn om voorzieningen voor
kwetsbare mensen eerlijker over de stad te verdelen. Met dit alles wordt zichtbaar
dat deze betrokkenheid bij het lot van de doelgroep nauw verbonden is met de
historie en de missie van de organisaties waar de initiatiefnemers de bestuurders van
zijn.

Een bevestiging van deze beoordeling ontstaat wanneer de heer Aboutaleb als vers
aangetreden burgemeester van Rotterdam kennis maakt met de Münchhausenbewe-
ging op 5 maart 2009. De aanwezige bestuurders vertellen iets over de beweging en
over de initiatieven die er uit voortgekomen zijn. Aan het einde van deze presentatie
geeft de heer Aboutaleb een korte reflectie over zijn indrukken van de beweging.
Daarbij opent hij door aan te geven hoezeer hij bij deze groep mensen de drijfveer
van het werken vanuit betrokkenheid herkent. Hij benoemt deze betrokkenheid als
persoonlijke en professionele betrokkenheid bij maatschappelijke vragen.

Samenvattend ontstaat een beeld van samenwerking uit betrokkenheid. Daarbij gaat
het om een persoonlijke en professionele betrokkenheid. De leden van de Münch-
hausenbeweging weten en voelen zich vanuit persoonlijke drijfveren en als verte-
genwoordiger van hun organisatie verantwoordelijk om bij te dragen aan de
oplossing van de problematiek.

9.2 Het betrokkenheidperspectief als perspectief op samenwerking
in de literatuur

In de literatuur wordt samenwerking beschreven vanuit een groot aantal verschil-
lende theorieën. Overzichten van deze theorieën worden onder meer gegeven door
Williams (2001), Selsky en Parker (2005), Reed (2001) en Kaats en Opheij (2008).
Hierbij ontstaat zicht op vier invalshoeken voor de besturing van organisatieover-
stijgende samenwerking. Het betreft het contextuele perspectief, het economische
perspectief, het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid en het perspectief van
persoonlijke betrokkenheid. Ieder van deze perspectieven levert zicht op drijfveren
voor samenwerking.
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9.2.1 Samenwerking vanuit contextueel perspectief

In de maatschappelijke dienstverlening is er sprake van een lange traditie van
organisatieoverstijgende samenwerking. Deze samenwerking is nodig omdat het
aanbod sterk versnipperd is. In de afgelopen decennia is deze versnippering eerder
vermeerderd dan verminderd. Dit komt door steeds verdergaande privatisering en
specialisatie. Hierdoor ontstaat een steeds groter aantal partijen dat specifieke
invullingen geeft aan specifieke vragen naar hulp. Samenwerking tussen deze
partijen wordt gezien als het antwoord op de behoefte aan een geïntegreerd aanbod
van diensten. Zo ontstaat coördinatie van diensten en wordt overlap vermeden. Deze
integratie van diensten is vooral voor kwetsbare groepen van groot belang, omdat
mensen uit deze groepen zelf slecht regie kunnen voeren over het geheel aan
diensten dat zij nodig hebben. Daarom is er bij deze groepen sprake van een
krachtige logica voor samenwerking (Provan et al., 2005, Selsky & Parker, 2005, Van de
Ven, 1976).

Een verdere maatschappelijke ontwikkeling is het feit dat grenzen tussen sectoren
vervagen. Daarbij is er sprake van een verlies van gezag van de overheid. Dit leidt
ertoe dat maatschappelijke problemen zich in toenemende mate manifesteren als
problemen die de reikwijdte van één dienstverlener overschrijden. Zij kunnen noch
worden overzien, noch worden opgelost vanuit het perspectief van één overheids-
dienst of één organisatie. Deze problemen kunnen alleen opgelost worden in actieve
samenwerking tussen overheid en maatschappelijke partners (Astley & Frombrun,
1983, Selsky & Parker, 2005).

Vanuit het contextueel perspectief zijn er twee theoretische stromen die relevant zijn
voor organisatieoverstijgende samenwerking. Deze stromingen zijn de population
ecology theorie en de institutionele theorie. Population ecology theorie benadert
samenwerking als een reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. In deze theorie is
de maatschappelijke dynamiek de dominante factor die aanzet tot het aangaan van
samenwerkingsrelaties. In deze theorie staat de vraag centraal hoe organisaties
gezamenlijke leerprocessen kunnen doorlopen om daarmee in te spelen op samen-
werkingsvraagstukken. Deze samenwerkingsvraagstukken worden daarbij beschre-
ven als een onvermijdelijk effect van de situatie die zich aandient.

De institutionele theorie benadert gedrag van organisaties vanuit een juridische
context. Deze theorie gaat uit van de opgave van organisaties om hun maatschap-
pelijke verplichtingen na te komen en om de legitimiteit van hun handelen
inzichtelijk te maken. Sturing op goede rolvervulling en op de realisatie van vooraf
afgesproken prestaties vormen een belangrijk element van studie in dit perspectief.
Samenwerking wordt vanuit deze theorie beschreven als een reactie op prikkels die
vanuit overheid, financiers en toezichthouders worden gegeven. Beide theorieën
maken zichtbaar dat maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen prikkels
geven tot samenwerking. Daarbij geldt evenzeer dat er vanuit deze invalshoeken
ook prikkels ontstaan die samenwerking belemmeren. Het ontstaan van goede
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samenwerking is daarom bepaald niet vanzelfsprekend (Williams, 2001, Selsky &
Parker, 2005).

9.2.2 Samenwerking vanuit economisch perspectief

Vanuit een economisch perspectief is het optimaliseren van bedrijfsresultaten een
belangrijk sturingsdoel. Het gaat om efficiënt en effectief werken. Samenwerking
ontstaat als partners kansen zien om beter in te spelen op klantvragen, door gebruik
te kunnen maken van elkaars mogelijkheden. Ook kostenreductie en risicospreiding
zijn belangrijke economische redenen voor samenwerking. Al deze voordelen
kunnen uiteindelijk leiden tot het creëren van concurrentievoordeel. Dit is vanuit
economisch perspectief een centrale drijfveer voor samenwerking (Camps, 2004,
Williams, 2001).

Twee economische theorieën zijn belangrijk voor het beschrijven van organisatie-
overstijgende samenwerking. De eerste is de resource dependance theorie. Deze
theorie gaat over de vraag hoe organisaties hun overlevingskansen verhogen door
het verbeteren van hun toegang tot bronnen. Daarbij gaat het om tastbare materiële
bronnen, zoals geld, goederen en vaste activa en om niet-tastbare bronnen zoals
ervaring, expertise, autoriteit en connecties. In de samenwerking kunnen partijen
elkaar toegang tot elkaars bronnen geven of kunnen zij samen nieuwe bronnen
scheppen (Williams, 2001, Selsky & Parker, 2005, Lambe et al., 2002, Benson, 1975).

Een tweede economische theorie over samenwerking is de transaction cost
theorie. Deze theorie levert instrumenten om de kostenvoordelen van samenwerking
te beoordelen. In deze theorie gaat het om de vraag welke voordelen ontstaan uit de
samenwerking en welke kosten van coördinatie ontstaan. Verder besteedt de theorie
aandacht aan de evenredigheid van inspanningen en opbrengsten uit de samen-
werking (Williams, 2001, Selsky & Parker, 2005, Ring & Van de Ven, 1994).

In de economische realiteit kunnen er tussen partijen verschillende soorten relaties
ontstaan. Er kan vrijwillige samenwerking ontstaan. Ook kan samenwerking ont-
staan onder druk van een machtige partij. Daarnaast kunnen partijen kiezen voor
competitieve strategieën, waarbij ze elkaars markten veroveren of elkaars toegang tot
bronnen verstoren. In de praktijk kunnen dergelijke relaties gelijktijdig of sequen-
tieel ontstaan. Dit betekent dat samenwerking en concurrentie dicht naast elkaar
staan en dat vertrouwensopbouw tussen partners van doorslaggevend belang is voor
het ontstaan van samenwerking (Benson, 1975). Omdat vertrouwen vanuit dit
perspectief zo belangrijk is, accentueren economische theorieën dat partners hun
samenwerking niet alleen evalueren vanuit een financieel perspectief, maar ook
vanuit een sociale invalshoek. Het gaat om rendement en het gaat steeds opnieuw
om het inschatten van elkaars betrouwbaarheid (Ring & Van de Ven, 1994).
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9.2.3 Samenwerking vanuit inhoudelijke betrokkenheid

De literatuur over samenwerking uit betrokkenheid gaat over de manier waarop
samenwerkende partners bezig zijn met het gezamenlijk verkennen en beïnvloeden
van het probleemdomein. Een theorie die samenwerking vanuit het perspectief van
betrokkenheid belicht is de organization ecology theorie. Deze theorie is verwant aan
de hierboven belichte population ecology theorie. Ook deze theorie stelt centraal dat
er een omgevingsdynamiek is die bepalend is voor de aard van de zich ontwikke-
lende samenwerkingsrelaties. De organization ecology theorie beschrijft het pro-
bleemdomein echter niet als een onbeïnvloedbaar en relatief stabiel decor. Vanuit
deze theorie worden betrokkenen aangespoord om het probleemdomein te be-
schouwen als een dynamische constructie die door betrokkenen gezamenlijk tot
stand gebracht wordt. Aan deze theorie is het begrip ‘onderhandelde omgeving’
verbonden (Astley & Fombrun, 1983). Vanuit deze invalshoek wordt multipartijen-
samenwerking beschreven als ‘het fenomeen dat zich een werksysteem ontwikkelt
van mensen die, vanwege hun lidmaatschap van verschillende groepen, instituties of
sociale categorieën, ertoe komen om gezamenlijk te werken in een grotendeels zelf
geconstrueerd taak- of probleemdomein’ (Vansina et al., 1998, p. 4). Bij de vorm-
geving van dit domein gaat het allereerst over het actief beïnvloeden van structuren
en wetmatigheden die relevant zijn voor de samenwerking. Verder gaat het over het
actief beïnvloeden van de beschikbaarheid van bronnen en het elimineren van
risico’s. Ten slotte gaat het ook om het actief mobiliseren van spelers die voor de
samenwerking relevant zijn. De omgeving is zo te typeren als een arena van
spelregels, bronnen en spelers (Astley & Fombrun, 1983).

Verder hecht deze theorie belang aan actie. Het gaat erom dat er binnen deze
arena ook initiatieven tot uitvoering komen. Door de uitvoering van deze activiteiten
verandert de arena. Dat betekent dat het nemen van initiatieven onlosmakelijk
verweven is met de maatregelen die de samenwerkingspartners nemen om de
omgeving te beïnvloeden (Astley & Fombrun, 1983, Astley, 1984).

Samenwerking uit inhoudelijke betrokkenheid vraagt van partners het vermogen om
vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar een problematiek. Daarbij moet een
oplossingsrichting gevonden worden die ieders belangen overstijgt. De partners
moeten zichzelf primair gaan zien als betrokkene bij een thematiek en niet als
vertegenwoordigers van hun organisatie. Verder moeten partners in staat zijn
mensen en bronnen te verbinden aan het gezamenlijke doel. Hiervoor moeten zij
actief netwerken en in sommige gevallen ook de media beïnvloeden (Selskey &
Parker, 2005). Het proces van samenwerking uit inhoudelijke betrokkenheid wordt
door Huxham en Vangen (2000) getypeerd als een proces waarin het gaat om
inspireren, koesteren, ondersteunen en communiceren. Daarvoor zijn leiders nodig
die kunnen omgaan met gedeelde verantwoordelijkheid en met fragmentatie van
macht.
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9.2.4 Samenwerking vanuit onderlinge betrokkenheid

Een vierde invalshoek van organisatieoverstijgende samenwerking gaat over het
ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties. Een theorie die samenwerking
beschrijft vanuit dit perspectief is de social control theorie. Deze theorie beschrijft
dat samenwerking tot stand komt als er een gemeenschap ontstaat die werkt vanuit
gemeenschappelijke normen en waarden. Daarvoor zijn vertrouwensopbouw en het
vormen van gezamenlijke hogere doelen belangrijk. Deze combinatie van factoren
leidt tot het ontstaan van een gemeenschappelijke identiteit, die de basis onder de
samenwerking vormt.

Voor het onderhouden van deze identiteit is het allereerst belangrijk dat er zich een
werksysteem ontwikkelt waarbinnen sociale normen worden gehandhaafd. Proces-
sen van beeldvorming en stereotypering spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het
ontstaan van gemeenschappelijke grondregels speelt een rol. Leden van de groep
zullen geneigd zijn zich, uit angst voor uitstoting, te conformeren aan dergelijke
grondregels. Daarbij geldt dat een gesloten groep beter in staat is dergelijk groeps-
gedrag op te leggen dan een open groep. Geslotenheid vormt daarom een belangrijk
element van sociale beheersing (Astley & Frombrun, 1983, Williams, 2001, Selsky &
Parker, 2005, Vansina et al., 1998).

Voor het onderhouden van groepsnormen is het belangrijk dat competitieve
conflicten goed gemanaged worden. Er worden twee vormen van competitie onder-
scheiden. Zij worden getypeerd als reële competitie en als symbolische competitie
(Williams, 2001). Bij reële competitie is er sprake van strijdige belangen, doordat
partijen doelen nastreven die elkaar uitsluiten. De fenomenen van reële competitie
worden beschreven door de realistic conflict theorie. Samenwerking tussen rivalise-
rende groepen kan volgens deze theorie tot stand gebracht worden door het
formuleren van een gezamenlijk hoger gelegen doel of door het creëren van compro-
missen (Schruijer & Vansina, 2004, Williams, 2001).

Bij symbolische competitie zijn er strijdige waarden. Daarbij raken groepen in
conflict, doordat zij een onderscheiden identiteit hebben. De fenomenen van
symbolische competitie worden beschreven door de social identity theorie. Groepen
waartussen symbolische competitie bestaat, kunnen verenigd worden door het
creëren van een nieuwe gezamenlijke identiteit of door het bevorderen van verdraag-
zaamheid van groepsleden ten opzichte van diversiteit (Schruijer & Vansina, 2004,
Williams, 2001).

Naast een gemeenschappelijke identiteit is het bij samenwerking belangrijk dat
mensen in staat gesteld worden een eigen identiteit te ontwikkelen of te onder-
houden. Deze behoefte komt voort uit de behoefte van mensen aan sociale
diversiteit. Sociale diversiteit helpt mensen om eigenwaarde te realiseren, door het
opbouwen van sociaal onderscheid en status. Om deze eigenwaarde tastbaar te
maken construeren mensen een zelfbeeld. Dit beeld komt tot stand in interactie met
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anderen, door middel van de processen van sociale validatie, sociale attributie en
sociale vergelijking. Sociale validatie is het ijken van het zelfbeeld aan het beeld dat
anderen van ons construeren. Sociale attributie is het gezamenlijk toeschrijven van
eigenschappen aan het zelf. Sociale vergelijking is het belichten van aspecten van het
zelfbeeld, door dit af te zetten tegen beelden van anderen. Vanuit hun behoefte aan
een eigen identiteit zullen samenwerkende partners onderlinge verschillen moeten
omarmen, zodat zij ieder kunnen ervaren dat zij een eigen bijdrage leveren aan de
samenwerking (Rijsman, 1997).

9.2.5 Samenvattend overzicht van perspectieven op samenwerking

In dit hoofdstuk worden vier perspectieven op samenwerking zichtbaar gemaakt.
Daarbij benadert het contextuele perspectief samenwerking vanuit de vraag hoe de
omgevingsdynamiek invloed heeft op samenwerking. Het economische perspectief
gaat over de manier waarop bedrijfseconomische overwegingen van invloed zijn op
keuzen van partners. Het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid gaat over de
manier waarop mensen tot voorbij hun eigen verantwoordelijkheden kunnen reiken
om een problematiek op te lossen. Het perspectief van onderlinge betrokkenheid
toont, ten slotte, hoe samenwerkingsrelaties verlopen op grond van sociale motieven.
Ieder van deze perspectieven is verbonden met verschillende theorieën over samen-
werking. Tabel 9.1 geeft een overzicht van de vier perspectieven, hun oriëntaties, hun
belangrijkste thema’s en de bijbehorende theorieën.
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Perspectief Oriëntatie Thematiek Theorie

Contextueel Verwachtingen

vanuit de omge-

ving

Reageren op maatschappelijke ont-

wikkelingen

Population eco-

logy theorie

Reageren op veranderingen in wetge-

ving en maatschappelijke normen

Institutionele

theorie

Economisch Resultaten van

de eigen organi-

satie

Sturing op de beheersing van bronnen Resource depen-

dance theorie

Minimalisatie van coördinatiekosten

en realiseren van evenredigheid van

inspanningen en opbrengsten

Transaction cost

economics

theorie

Inhoudelijke

betrokkenheid

Oplossen van

problematiek in

een zelf gecon-

strueerd pro-

bleemdomein

Actief vormen van het probleemdo-

mein door het beïnvloeden van spel-

regels, bronnen en spelers

Organisation

ecology theorie

Onderlinge be-

trokkenheid

Onderlinge ver-

houdingen en

werkrelaties

Ontwikkelen van een netwerk van

partners met gemeenschappelijke

normen en waarden

Social control

theorie

Oplossen van strijdige doelen door

compromissen of door het vinden van

hogere doelen

Realistic conflict

theorie

Oplossen van strijdige waarden door

het creëren van een gezamenlijke

identiteit en het bevorderen van ver-

draagzaamheid

Bevorderen van eigenwaarde door het

creëren van sociale diversiteit

Social identity

theorie

Tabel 9.1 Vier perspectieven op samenwerking, hun oriëntatie, hun belangrijkste thema’s en de bijbe-
horende theorieën

9.3 De Münchhausenbeweging: samenwerking uit
inhoudelijke betrokkenheid

Uit de verschillende theorieën wordt zichtbaar dat organisatieoverstijgende samen-
werking niet vanzelfsprekend is. Vanuit verschillende invalshoeken ontstaat er een
diversiteit aan impulsen die samenwerking stimuleren, maar ook kunnen afremmen.
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In de casus komt het thema van betrokkenheid sterk naar boven. In gesprek met de
partners wordt zichtbaar dat zij zowel persoonlijk als professioneel betrokken zijn bij
het lot van de doelgroep.

De theorie over samenwerking uit inhoudelijke betrokkenheid laat zien dat een
belangrijk kenmerk van deze invalshoek is, dat partijen samenwerken vanuit een zelf
geconstrueerd probleemdomein. Daarbij gaat het om het beïnvloeden van spelregels,
bronnen en spelers. Verder benoemt de theorie dat actie van belang is voor het
welslagen van dergelijke samenwerking.

In de casus wordt zichtbaar dat deze ingrediënten aanwezig zijn. Er wordt
uitvoerig gesproken over de aard van de probleemsituatie en de aanknopingspunten
om hier iets aan te doen. Alles is erop gericht de totale situatie te verbeteren. Het
gaat, in de woorden van de initiatiefnemers, om structurele oplossingen. Daarbij lukt
het in beperkte mate om nieuwe bronnen aan te boren. Het lukt waar partners
elkaars hulp inschakelen bij het oplossen van problemen. Zo krijgen zij toegang tot
een deel van elkaars bronnen. Het lukt niet om in de contacten met politiek en
stadsbestuur te komen tot een beïnvloeding van bronnen. De zoektocht naar
vergroting van het aantal spelers is duidelijk zichtbaar in de casus. Er wordt actief
gezocht naar het binden van mensen en van partijen die willen meedoen in dit
initiatief. Actie is misschien wel het meest prominent zichtbaar. De voortdurende
reeks initiatieven laat zien wat de intenties van de beweging zijn. Successen die
hiermee geboekt worden geven hoop dat het inderdaad mogelijk is langs de
ingeslagen weg tot resultaten te komen.

De theorie over betrokkenheid op elkaar laat zien dat het voor samenwerking nodig
is om een hechte groep te vormen van mensen die gemeenschappelijke doelen en
waarden ontwikkelen. Deze hechtheid wordt gezocht. In een informele sfeer wordt
getracht vriendschapsbanden aan te knopen. Daarbij gaat het niet om ‘vriendjespo-
litiek’. De partners benadrukken dat hen er veel aan gelegen is dat andere partijen
aanhaken. In de loop der jaren is dit ook gebeurd. Daarbij moet echter vastgesteld
worden dat nog vele Rotterdamse organisaties niet zijn aangesloten. Het aanknopen
van nieuwe partnerrelaties blijft dan ook een belangrijk streven van de beweging.

Wanneer de casus wordt afgezet tegen het contextuele perspectief, valt op dat er
sprake is van een sterke oriëntatie op de context. De leden van de Münchhausen-
beweging oriënteren zich actief op de omgeving en beschrijven de situatie als
onwenselijk. Zij erkennen hoe de context ondermijnend is voor goede samen-
werking. Dit geldt vooral waar het gaat om nadelige effecten van de context zoals
bureaucratisering en de gerichtheid op het eigen belang van organisaties. Het is de
leden van de Münchhausenbeweging er nadrukkelijk om te doen deze effecten om te
buigen. Het gaat niet om leven binnen de context, maar om het beïnvloeden van de
context zodat een betere dienstverlening tot stand kan komen. Deze houding is
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typerend voor het perspectief van inhoudelijke betrokkenheid, niet voor het
contextuele perspectief.

In de casus is er sprake van een erkenning van het economisch perspectief op
samenwerking. Meerdere malen wordt het economische belang van de individuele
organisaties aangehaald. De initiatiefnemers verwoorden dit onder meer door te
zeggen: “We moeten rekening houden met de afrekeningen rondom geld: ieder heeft
eigen verantwoordingsverplichtingen.” “Er is sprake van een dubbele verantwoorde-
lijkheid. We hebben de verantwoordelijkheid voor de eigen instelling en we hebben
een gemeenschappelijk ideaal.” “Iedere organisatie moet de gezamenlijke opgave
combineren met het op orde houden van de eigen jaarbrief.”

Daarbij wordt duidelijk dat het zaak is dat de betrokken organisaties financieel
gezond blijven. Binnen de Münchhausenbeweging wordt dit als randvoorwaardelijk
besproken. Economische belangen moeten worden gerespecteerd. Maar het doel van
de samenwerking is dat de partners opkomen voor de belangen van de mensen met
een hulpvraag. Het economische perspectief is dan ook niet bepalend voor de
samenwerkingsintentie.

186
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10 Vertrouwen

De leden van de Münchhausenbeweging nemen het initiatief om te komen tot een
foyer in het gebouw De Nachtegaal. In de loop van deze samenwerking dreigt er een
vertrouwensbreuk te ontstaan. Deze wordt tijdig onderkend en opgelost. Hij maakt
echter voor alle betrokkenen zichtbaar dat vertrouwen een cruciale basis is voor de
samenwerking.

Het begrip vertrouwen wordt in de literatuur bestudeerd vanuit een individueel
perspectief, een relationeel perspectief en een systeemperspectief. Wanneer vanuit
deze perspectieven gekeken wordt naar de casus van de Münchhausenbeweging,
wordt zichtbaar dat leden van de Münchhausenbeweging onvoldoende vertrouwen
hebben in bestaande systemen van maatschappelijke dienstverlening. Zij stellen daar
een nieuw systeem tegenover. Dit systeem wordt in dit hoofdstuk geduid als een
betekenisgevend systeem. Het systeem bestaat uit het creëren van een gemeenschap
die kiest voor een gezamenlijke oplossingsrichting. Deze wordt gekarakteriseerd
door gedeelde doelen, normen en waarden.

De aard van dit systeem wordt zichtbaar gemaakt in het Münchhausenmanifest,
in de code of conduct en in succesverhalen. Bij het opbouwen van vertrouwen in
dit systeem blijkt goodwillvertrouwen tussen partners van doorslaggevend belang
te zijn.

Verder wordt in dit hoofdstuk opnieuw zichtbaar dat de informele en op-
bouwende sfeer van omgang in de Münchhausenbeweging van groot belang is
voor het opbouwen van de benodigde vertrouwensrelaties.

10.1 Het verhaal van foyer de Nachtegaal

In 2005 nemen Woonbron, het Albeda College, de gemeente Rotterdam, MKB
Rotterdam en de Stichting Flexus het initiatief om een woonfoyer tot stand te
brengen. De foyer is bestemd voor kwetsbare doelgroepen van jong volwassenen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die in een
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leerwerktraject zijn geplaatst en voor wie huisvestingsproblemen een belemme-
rende factor vormen. Aan hen wordt tijdelijke huisvesting geboden. Daarbij
wordt geprobeerd om te zorgen dat zij na afloop van het traject zowel een plaats
op de arbeidsmarkt als op de woningmarkt hebben verworven. Naast een
woonvoorziening is de foyer ook een leerwerkplek. Zo zal een aantal deelnemers
meewerken aan de verbouwing van het complex. Anderen krijgen de gelegenheid
ervaring op te doen met onder meer catering, facilitaire dienstverlening, beveili-
ging en kinderdagopvang. Het initiatief is als voorbeeldproject beschreven in het
Münchhausenmanifest.

Om deze foyer te realiseren is Woonbron van plan het verzorgingstehuis De
Nachtegaal in Charlois aan te kopen. Zodra dit plan echter bekend wordt in de
buurt, ontstaat er onrust. Deze onrust mondt uit in fel protest, onder leiding van een
inderhaast opgericht actiecomité. De buurtbewoners vinden dat hun buurt al meer
dan genoeg onder druk staat door de aanwezigheid van rondhangende jongeren en
van veel scholen.1,2

In reactie op deze onrust besluiten de initiatiefnemers in het voorjaar van 2005
om een informatieavond voor de buurt te organiseren. In de voorbereiding daar
naartoe blijkt echter dat niet iedereen bereid is om op deze avond acte de presence te
geven. Sommige van de initiatiefnemers willen vermijden dat zij publiekelijk hun
medeverantwoordelijkheid moeten tonen. Het probleem wordt opgelost. Iedereen
doet uiteindelijk mee met het organiseren van de informatiebijeenkomst. Maar het
incident blijft de gemoederen bezighouden. Tijdens een vergadering van de proces-
groep van de Münchhausenbeweging op 18 mei 2005 is dit incident uiterst actueel.
Er wordt zoveel tijd besteed aan de bespreking hiervan en aan het telefonisch
natrekken van de feiten, dat de verdere voortgang van de bespreking hierdoor sterk
verstoord wordt.

Bij de procesgroep voedt dit incident de ongerustheid over de gang van zaken bij
het Münchhauseninitiatief. De discussies die hierover ontstaan zijn aanleiding tot
een advies van de procesgroep aan de initiatiefnemers van de Münchhausenbewe-
ging om een pas op de plaats te maken. Zij vragen zich af of de beweging al ver
genoeg is om naar buiten te treden. Zij vinden dat er nog veel binnen de eigen
organisaties moet worden gecommuniceerd en ook dat er nog veel zal moeten
worden geïnvesteerd in het college van de stad. Zij stellen voor een evaluatiemoment
te organiseren en het voorgenomen symposium uit te stellen.

Deze evaluatiebespreking vindt uiteindelijk plaats op 22 augustus 2005. Het wordt
een bijeenkomst waarbij zowel de leden van de initiatiefgroep als de leden van de
procesgroep aanwezig zijn. De bespreking vindt plaats onder leiding van Gerard
Smulders – gemeente Rotterdam – en in aanwezigheid van de professoren Roel in
’t Veld en Kees Ahaus. Als doel van de bijeenkomst wordt genoemd dat het gaat om de
ambities en verwachtingen van initiatiefgroep en procesgroep bij elkaar te brengen en

1 AD/Rotterdams Dagblad, 18 maart 2006, Jongerenfoyer van de baan – Succes voor buurt en politici Charlois.

2 AD/Rotterdams Dagblad, 19 mei 2006, Dwing beslissing af over verzorgingshuis.

HOOFDSTUK 10

188



om de stand van zaken te bespreken en vervolgstappen te bepalen. De initiatiefgroep
herbevestigt haar enthousiasme. De procesgroep brengt haar twijfels in. Vertegen-
woordigers van deze groep vertellen dat zij zich steeds verder gingen afvragen wat zij
eigenlijk aan het doen zijn. Het doel van de ketenaanpak en het verwachte eindresultaat
bleken nog onvoldoende duidelijk. Ook de onrust over de gang van zaken rondom de
foyer De Nachtegaal komt aan de orde. Tijdens de bespreking wordt een reeks
leerpunten genoteerd. Deze zijn weergegeven in tabel 10.1.

De initiatiefgroep neemt als opdracht mee naar huis om te zorgen voor draagvlak in
eigen kring, na te denken over het vervolgproces en verbinding te zoeken met de
politiek en met andere betrokkenen. De procesgroep krijgt als opgave om te zorgen
voor de ontwikkeling van een ‘code of conduct’ die uitdrukking geeft aan ‘wat ons
bindt’. Verder krijgt zij de opdracht om aan de hand van individuele casussen te
bekijken welke processen er zijn, wie elkaar hierin ontmoeten en wat de keten voor
deze mensen kan betekenen. Zij krijgt daarnaast nog de vraag om te inventariseren
wat binnen organisaties nodig is om de doelen van de beweging te bereiken en ook
om een voorstel te maken ter voorbereiding van de conferentie in het najaar.

Roel in ’t Veld schrijft kort na deze bijeenkomst een nabeschouwing. Hierin
benoemt hij drie zorgpunten die de kans van slagen beperken:
– de aansluiting tussen de initiatiefgroep en de procesgroep is niet goed geregeld;
– de afgesproken acties zijn goed maar voor wie zijn ze van levensbelang?
– het tempo is cruciaal maar wie let daar op?

Verder geeft hij adviezen over de wijze waarop cases georganiseerd worden binnen de
keten. Hij vraagt aandacht voor afspraken over publiciteit, voor de wijze van realiseren
van contacten met de politiek en voor het leggen van contacten met nieuwe toetreders.

Een klein jaar later spreek ik Kees Ahaus over deze bijeenkomst. Hij vertelt dat hij
in deze bijeenkomst vooral naar voren heeft gebracht dat van belang is dat de
Münchhausenbeweging zorgt voor een goede inbedding in de eigen organisaties.
Wat hem betreft moet dit aspect prioriteit krijgen.
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1. Je moet pas praten over quick wins als je ze gemaakt hebt, niet vooraf.

2. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over communicatie zoals: Wie is waarvoor

verantwoordelijk? Hoe gaan we om met persvragen?

3. Metadoelen zijn buitengewoon ambitieus, deze moeten worden vertaald naar procesdoelstel-

lingen, bijvoorbeeld: ‘de behoefte van de ketenpartner is per definitie legitiem’.

4. Het is belangrijk om als ketenpartners de rug recht te houden en het gezamenlijke doel vast te

houden. De partners mogen zich niet laten beïnvloeden door incidenten of negatieve reacties uit

de buitenwereld.

5. Het is niet vanzelfsprekend dat het manifest door buitenstaanders verwelkomd wordt.

6. Je moet niet te snel winst willen behalen.

7. Het manifest is nu onlosmakelijk verbonden met een aantal namen van persoonlijkheden. Er moet

voor worden gewaakt dat dit het succes van de ketenaanpak in de weg gaat staan.

8. De politiek en andere betrokkenen laten zich niet zomaar opzij zetten. Het is van belang om deze

een logische en verdiende plaats te geven in de ketenaanpak. In het manifest moet aandacht

worden geschonken aan de verhoudingen tussen instellingen en politiek.

9. Als ketengroep kun je je niet opwerpen als gesloten geheel (niet: tien partijen met daaromheen

een vijandige buitenwereld). De groep heeft iets nodig wat uitdrukking geeft aan wat zij vindt; een

soort code of conduct. Iedereen die dit naleeft, mag meedoen. In het stuk moet aandacht zijn voor

zowel vormgeving als regie van de keten.

10. Het manifest bevindt zich nog in de initiatieffase; het is geen afgerond document en zo mag het

stuk ook niet worden gepresenteerd.

11. De samenwerking kan alleen slagen als er een gezamenlijk gevoel van urgentie is. Daarom is het

van belang bondgenoten te zoeken die ook deze urgentie ervaren.

12. Wij kunnen ook zonder anderen wat betekenen, als het maar ten dienste van de burger is.

13. Voor het succes van de keten is het van belang dat er een zorgvuldige vertaling wordt gemaakt naar de

eigen organisaties. De samenwerking moet in de organisaties worden ingebed.

14. In elke organisatie zijn ‘hartenjagers’ nodig die boven de eigen grenzen/kaders denken en van

bestaande regels mogen afwijken.

15. We mogen het individu (‘Loes’) niet uit het oog verliezen en moeten vastleggen waar de

verantwoordelijkheden liggen als een individuele case zich voordoet.

16. De manifestgroep moet altijd open blijven staan voor ideeën/bijdragen/oplossingen van nieuwe

partijen.

Tabel 10.1 Overzicht van leerpunten die zijn verwoord tijdens de bijeenkomst van 22 augustus 2005
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10.2 De code of conduct

In het najaar van 2005 komt de procesgroep nog tweemaal bij elkaar. Tijdens deze
bijeenkomsten werken zij aan het ontwikkelen van een code of conduct en zij maken
een uitwerking van twee cases. Daarbij beschrijven zij welke stappen gezet moeten
worden bij het oplossen van deze concrete probleemsituaties.

Het werk van de procesgroep wordt teruggekoppeld naar de initiatiefgroep
tijdens twee besprekingen in september en oktober 2005. De initiatiefgroep voegt
enkele uitgangspunten toe aan de eerste versie van de code of conduct. De cases
worden niet verder besproken. In oktober accepteert de initiatiefgroep de tweede
versie van de code of conduct.

De code of conduct krijgt als ondertitel mee: ‘Als je focust op het doel vallen de
barrières, als je focust op de barrières dan valt het doel’.3 De hoofdpunten van de
code zijn:
– 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.

Verder bevat de code of conduct een model dat de voorgestelde werkwijze van de
Münchhausenbeweging schetst. Dit model is weergegeven in figuur 10.1. De gehele
tekst van de code of conduct is opgenomen in bijlage 2.

3 Citaat van Yolanda Eijgenstein.
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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 

Figuur 10.1 Model uit de code of conduct dat de voorgestelde werkwijze van de Münchhausenbeweging
schetst

Ieder van de vijf hoofdpunten van de code of conduct wordt nader geconcretiseerd
door een opsomming van een aantal statements. Als een aspect van oplossingsge-
richtheid staat geformuleerd: “De basishouding is om geen ‘nee’ tegen elkaar te
zeggen, de vraag van de mens moet worden beantwoord.” In de bespreking van de
initiatiefgroep wordt vooral stilgestaan bij de betekenis van deze zin. Zoals
beschreven is in paragraaf 3.3.2 wordt deze zin gezien als het kernpunt van de
code. Later verwoordt Sjef Czyzewski dit uitgangspunt in de documentaire over de
Münchhausenbeweging door te zeggen: “Zijn probleem is dus ook het mijne. Dat is
een invulling van die code of conduct. Als ik een probleem op tafel leg in de zin, we
krijgen die mensen niet gehuisvest, dan gaan we er geen spannend debat over voeren
of dat wel of niet zo is. Dan accepteert Martien ook dat we daar wat mee moeten.
Het gaat om die lijn. Jouw probleem is ook het mijne en wat kan ik eraan bijdragen
om dat ook op te lossen.”

Tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging zijn de vijf hoofdpunten van
de code of conduct afgedrukt op een grote banier. Alle aanwezigen worden
uitgenodigd om deze te ondertekenen. Een foto van wethouder Geluk die de code
als eerste ondertekent krijgt een prominente plaats op de website van de Münch-
hausenbeweging. Deze foto is weergegeven in figuur 10.2. Tabel 10.2 geeft een
overzicht van de aantallen ondertekenaars per sector.
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Figuur 10.2 Wethouder Geluk tekent tijdens het symposium van de Münchhausenbeweging als eerste de
code of conduct

Sector Aantal ondertekenaars

Wonen 13

Zorg 9

Werk 8

Leren 6

Gemeente/veiligheid 16

Initiatiefnemers en sprekers 10

Totaal 62

Tabel 10.2 Overzicht van aantallen ondertekenaars van de Code of Conduct per sector, februari 2006

In een terugblik op het symposium vertelt een van de leden van de Münchhausen-
beweging over het moment van ondertekening: “Wat ik heel mooi vond, is dat je in
dat Hulskampgebouw in een grote zaal zit, en dat je ziet dat de zaal vol zit. Daar hing
de code of conduct en die moest daar ter plekke ondertekend worden. En als je dan
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zag door wie die allemaal ondertekend werd, dat was natuurlijk fascinerend om te
zien. Dat je iets wat met een idee begon, in anderhalf jaar tijd tot zo een beweging
ziet komen! Heel veel belangrijke spelers waren daar ook aanwezig, bijvoorbeeld de
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar veel kritiek op is, maar die hadden
wel de ‘guts’ om daar te komen, zich te laten aanspreken en vervolgens om ook mee
te doen. Dat vond ik echt hoopgevend. Dat is dan toch mogelijk.”

10.3 Het begrip vertrouwen in de Münchhausenbeweging

Het begrip vertrouwen wordt door initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging
in de voor dit onderzoek gecodeerde fragmenten en interviews slechts enkele keren
gebruikt. Onder de luttele citaten waarin dit begrip voorkomt, valt een typering van
de Münchhausenbeweging door Martien Kromwijk. Hij beschrijft de beweging
tijdens het symposium als een “streven naar een open keten van organisaties die
samenwerken op basis van vertrouwen in elkaar en op zelfvertrouwen”. In de
analyses van de casus komt vertrouwen echter snel als centraal begrip naar boven.
Aan dit begrip raken diverse citaten verbonden. Wanneer ik tijdens een bespreking
met de bestuurders in oktober 2006 vertrouwen als een centraal begrip in de
beweging benoem, wordt dit inzicht zonder aarzeling bevestigd. Vertrouwen is een
centraal begrip in de casus. Toch wordt er zelden expliciet over gesproken.

Nadere bestudering van de tekstgedeelten die tijdens het coderen verbonden zijn met
het begrip vertrouwen, leidt tot een indeling in citaten die betrekking hebben op de
problematiek, citaten die betrekking hebben op vertrouwen in elkaar en citaten die
betrekking hebben op vertrouwen in de aanpak van de Münchhausenbeweging.
Daarmee wordt zichtbaar dat er drie aspecten van de casus kunnen worden
onderscheiden waarvoor geldt dat vertrouwen er een rol speelt.

Uit de citaten die betrekking hebben op de problematiek, spreekt dat er
onvoldoende vertrouwen is in de huidige systemen. Deze citaten illustreren dat de
initiatiefnemers er weinig vertrouwen in hebben dat de wijze waarop het werk nu
georganiseerd is, leidt tot een goede zorg voor kansarme Rotterdammers. Deze
citaten illustreren de basisgedachte dat er te veel Rotterdammers in de problemen
komen doordat de organisaties onvoldoende onderlinge aansluiting hebben ge-
vonden.

Uit de citaten die betrekking hebben op vertrouwen in elkaar, blijkt dat het erom
gaat dat partijen elkaar rugdekking moeten geven en dat partijen elkaars posities
moeten respecteren. De casus van de Nachtegaal illustreert dit eerste thema. De
kernvraag is daar of bestuurders, wanneer zij door het initiatief in moeilijkheden
dreigen te komen, solidair zijn aan het doel en aan elkaar. In de documentaire over
de Münchhausenbeweging zegt Boekhoud hierover: “Ik interpreteer het zo dat we…
Ik heb getekend dat ik ze niet laat vallen. Dat ze op mij kunnen rekenen. Daar gaat
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het voor mij om. Voor de rest: het zijn allemaal woorden, maar het gaat er gewoon
om van, je kunt op me rekenen. (Onvoorwaardelijk?)… Ja…ja…ja…”

Het belang van deze onderlinge rugdekking wordt na de gebeurtenissen van het
voorjaar van 2005 veelvuldig onderstreept. De partners geven hieraan woorden door
te zeggen dat het van belang is om “achter elkaar te blijven staan”; “elkaars hand vast
te houden”; “om verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe te tonen”; “elkaar niet
in de kou te laten staan”; “te gaan voor elkaar”.

Het belang van rugdekking en loyaliteit geldt overigens niet alleen tussen de
betrokken bestuurders. Deze zelfde rugdekking is ook intern in de organisatie nodig.
In één van de baronnenbesprekingen accentueren de bestuurders dat zij vinden dat
hartenjagers de mobiele nummers van hun bestuurders zouden moeten kunnen
hebben. Als zij regeloverschrijdend aan het werk zijn, moeten zij hen 24 uur per dag
kunnen bellen om steun te krijgen voor hun aanpak.

De citaten die te maken hebben met het respecteren van elkaars posities maken
zichtbaar dat het erom gaat dat partijen elkaars taakgebieden moeten erkennen en
elkaar daarin respecteren. Dat begint erbij dat zij elkaar beter moeten leren kennen.
Zo vertelt een van de bestuurders dat hij bijvoorbeeld onvoldoende kennis heeft van
wat een woningcorporatie allemaal doet: “Wij weten niet genoeg van elkaar.”
Partijen zouden moeten investeren om elkaars rol en werkwijze te leren kennen.
Door elkaars rollen beter te kennen wordt het gemakkelijker om de wederzijdse
afhankelijkheid te benoemen en om hier op in te spelen.

Door elkaars werkwijzen te kennen wordt het gemakkelijker om aan te sluiten bij
elkaars werkprocessen. Als voorbeeld benoemt Sjef Czyzewski tijdens één van de
besprekingen hoe hij bezig is met preventieve verslavingszorg. Daarbij zoekt hij
samenwerking met partners die de hele preventieketen kunnen opzetten. Alles is er
op gericht om mensen uit risicogroepen zo vroeg mogelijk op te sporen. In een
dergelijk project ervaart hij dat het van enorm belang is om erin te investeren dat je
elkaars werkwijzen goed kent.

Het respecteren van elkaars positie betekent verder dat partijen begrip moeten
hebben voor verschillen in regelruimte. Als voorbeeld wordt genoemd dat organisa-
ties als het UWV beperkte armslag hebben doordat zij sterk gebonden zijn aan
regelgeving. Dit betekent dat het er niet alleen om gaat dat patijen weten van andere
organisaties wat zij doen, maar ook dat zij begrijpen in welke context die andere
organisaties moeten werken.

Bij deze gehele thematiek van het respecteren van elkaars posities past de
volgende hoofdregel uit de code of conduct: “We hebben inzicht in het klaverblad
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.”

De thematiek van vertrouwen in de aanpak komt vooral naar boven in vragen van
hartenjagers. Zij stellen vragen over de effectiviteit van de beweging: “Gebeurt er wel
genoeg?” “Leidt deze aanpak ertoe dat de problemen van de doelgroep in Rotterdam
ook daadwerkelijk opgelost worden?” Er is sprake van een ambitieus doel dat er
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wezenlijke dingen moeten veranderen in Rotterdam maar er lijken maar mondjes-
maat oplossingen te worden gerealiseerd.

Door de bestuurders van de beweging wordt de vraag vooral verwoord als een
opschalingvraagstuk. In hun bespreking van oktober 2006 (zie ook tabel 2.5) blijkt
dat bestuurders van de Münchhausenbeweging vraagstukken belangrijk vinden die
te maken hebben met het geven van impulsen aan de beweging: “Wat zijn de succes-
en faalfactoren voor de flow?” “Hoe komt de code of conduct tot leven?” “Hoe
stimuleren we baanbrekend en grensoverschrijdend gedrag?” “Hoe vind je vol-
doende partners die in staat zijn mensen met grote talenten vrij te maken?” “Welk
leiderschap en welke stijl zijn nodig om de hartenjagers in beweging te krijgen?” De
bespreking van deze vragen leidt tot een conclusie die door een van de aanwezigen
wordt verwoord als de grote les van vanavond: “Er is wel passie, maar wordt die
vertaald in denken en handelen? Veel mensen weten dat er een platform is. Kunnen
deze mensen nu hun ei kwijt en wordt er dan iets opgelost? Komen de goede dingen
nu wel aan de orde? Er hadden in de sociëteit een heleboel vragen gesteld moeten
worden die niet gesteld zijn!”

Uit de aard van hun woordkeuze blijkt dat de kleur van de vraagstukken rondom
het vertrouwen bij de hartenjagers anders is dan bij de bestuurders. De hartenjagers
vragen zich af of deze aanpak geschikt is. De bestuurders hebben vertrouwen in de
aanpak. Zij vragen zich af hoe de aanpak levend gehouden kan worden en hoe de
dynamiek bevorderd kan worden.

Aspecten van vertrouwen Concrete uitwerkingen

Vertrouwen in het huidige functioneren in de

maatschappelijke dienstverlening

De constatering dat er te veel Rotterdammers in

de problemen raken doordat de organisaties on-

voldoende onderlinge aansluiting hebben

gevonden

Vertrouwen in elkaar Het belang van het geven van rugdekking

Het belang van het respecteren van elkaars rollen

en posities

Vertrouwen in de aanpak Vragen rondom de juistheid van de gekozen

aanpak

Vragen rondom de opschaling en versterking van

de gekozen aanpak

Tabel 10.3 Aspecten van vertrouwen die spelen in de Münchhausenbeweging

10.4 Het begrip vertrouwen in de literatuur

Deze paragraaf beschrijft hoe het begrip vertrouwen in de literatuur wordt gebruikt
en wordt geduid. Uit het literatuuronderzoek komen twee algemeen gehanteerde
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dimensies van het begrip vertrouwen naar voren. Dit betreft het ‘verkeren in een
afhankelijke positie’ en het ‘afzien van directe beheersing’. Zo definiëren Mayer et al.
(1995, p. 712) vertrouwen als “de bereidheid van een partij om kwetsbaar te zijn
door de activiteiten van een andere partij, gebaseerd op de verwachting dat de ander
een activiteit zal uitvoeren die belangrijk is voor degene die het vertrouwen schenkt,
onafhankelijk van het vermogen van de partij die het vertrouwen schenkt om deze
activiteit te beheersen of te bewaken.” Het begrip kwetsbaarheid, dat in de boven-
staande definitie gebruikt is, wordt in andere beschrijvingen vervangen door het
begrip afhankelijkheid. Zo beschrijven Rousseau et al. (1998) dat alleen sprake kan
zijn van vertrouwen als partijen van elkaar afhankelijk zijn. McKnight et al. (1998)
beschrijven vertrouwen als geloof in een andere partij en de bereidheid om
afhankelijk van hem te zijn.

Het afzien van beheersing wordt soms expliciet benoemd in definities van het begrip
vertrouwen. Door anderen wordt deze thematiek aangeduid door verwijzing naar
het ontberen van zekerheden. Zo krijgen begrippen als ‘verwachting’ en ‘geloof’ een
plaats in definities van het begrip vertrouwen. Door af te zien van beheersing wordt
vertrouwen een instrument om ‘om te gaan met de vrijheid van anderen’ (Giddens,
1990).

Daarbij gaat het er vooral om dat partijen afzien van directe sturing of controle
van activiteiten van partners. Partners die elkaars gedrag op een directe wijze
trachten te beheersen, ondergraven het vertrouwen in elkaar. Deze beheersing leidt
er namelijk toe dat partijen elkaars autonomie beperken. Dit kan ook leiden tot het
gevoel dat zij elkaars goodwill in twijfel trekken. Hierdoor ontstaat een zekere mate
van wantrouwen, dat zelfs aanleiding kan zijn voor opportunistisch gedrag. Zo
ondermijnt het opstellen van gedetailleerde contracten de vertrouwensopbouw
tussen partners omdat het de intentie van directe sturing en bewaking impliceert
(Bachmann, 2001, Das & Teng, 2001).

Een belangrijke dimensie van vertrouwen waarover auteurs verschillen van inzicht is
de dimensie van risico. Door sommige auteurs wordt een direct verband gelegd
tussen risico en vertrouwen. Zij stellen dat er alleen sprake is van vertrouwen als er
sprake is van risico (Rousseau et al., 1998, Bachmann, 2001, Williams, 2001). Voor
deze visie op vertrouwen is het werk van Luhmann (1979) een belangrijk ijkpunt.
Luhmann markeert het onderscheid tussen geloof en vertrouwen. Geloof verbindt
hij aan het begrip lot. Vertrouwen verbindt hij aan het begrip risico. In het werk van
Luhmann is vertrouwen direct gekoppeld aan inschattingen die mensen maken van
risico’s die zij kunnen overzien. Dit brengt Luhmann tot zijn uitspraak dat iemand
vertrouwen een riskante aangelegenheid is.

Giddens neemt expliciet afstand van het standpunt van Luhmann. Hij legt de
nadruk veel sterker op het begrip onzekerheid. Hij onderschrijft dat er een relatie is
tussen risico en vertrouwen, maar hij stelt dat de relatie tussen vertrouwen en
onzekerheid veel fundamenteler van aard is. Vertrouwen speelt ook een rol waar
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mensen risico’s niet kunnen overzien. Dit brengt Giddens tot de uitspraak dat alle
vertrouwen in zekere zin blind vertrouwen is. Hij beschrijft vertrouwen als een
moreel eerbetoon aan het lot (Giddens, 1990, p. 33).

Mayer et al. (1995) werken de dimensie van risico gedetailleerd uit. Vertrouwen dat
gebaseerd is op een bewuste inschatting van risico’s duiden zij aan als gecalculeerd
vertrouwen. Daarbij maken zij onderscheid tussen relationeel risico en situationeel
risico.

Relationeel risico hangt samen met de inschatting van de aard van de partnerre-
latie. Aan dit risico verbinden zij twee vormen van gecalculeerd vertrouwen. Dat zijn
goodwillvertrouwen en integriteit. Goodwillvertrouwen is de mate waarin een partij
erop rekent dat een partner in zijn belang zal handelen, los van eigenbelang. Partijen
die zulk vertrouwen opbouwen, rekenen erop dat de ander zich niet opportunistisch
zal gedragen. Integriteit is de mate waarin een partij geloofwaardig is in de naleving
van gemeenschappelijke principes. Daarbij gaat het zowel om betrokkenheid bij
gemeenschappelijk geaccepteerde doelen als om gemeenschappelijk geaccepteerde
normen en waarden. Partijen die vertrouwen op elkaars integriteit, schatten het
risico laag in dat de samenwerking zal stranden door verschillen in intenties of
culturen (Mayer et al., 1995). Sommige auteurs, zoals Ring en Van de Ven (1994) en
Reed (2001) gebruiken het begrip vertrouwen vooral op deze manier. In hun werk
over vertrouwen gaat het om de omgang met relationeel risico.

Mayer et al. (1995) en Das en Teng (2001) richten hiernaast de aandacht op
situationeel risico. Situationeel risico hangt samen met de concrete aard van de
voorgenomen activiteiten. De hiermee verbonden vorm van vertrouwen is compe-
tentievertrouwen. Dit vertrouwen omvat de verwachting dat een wederpartij goed in
staat zal zijn om zijn rol in de samenwerkingsopgave te volbrengen. Daarmee geven
zij gecalculeerd vertrouwen niet alleen de betekenis van vertrouwen in elkaars goede
wil en in een gemeenschappelijk waardepatroon. Het krijgt ook de betekenis van
vertrouwen in elkaars kundigheid op het concrete terrein van de samenwerkings-
opgave, gegeven de concrete situatie waarin de samenwerking gestalte moet krijgen.

Figuur 10.3 geeft een overzicht van deze vormen van vertrouwen en risico.
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Gecalculeerd
vertrouwen 

Competentie
vertrouwen 

Goodwill
vertrouwen Integriteit

Situationeel
risico 

Relationeel
risico 

Vertrouwen als een
intentionele en
morele kwestie  

Vertrouwen als een
situatiegebonden kwestie 

Figuur 10.3 De opsplitsing van gecalculeerd vertrouwen in drie aspecten en de wijze waarop deze aspecten
gerelateerd zijn aan verschillende vormen van risico

De meeste auteurs hanteren het begrip vertrouwen voor de duiding van een
psychologische staat. Het begrip duidt op verwachtingen over de manier waarop
een partner zal handelen. In de literatuur krijgt het begrip vertrouwen echter ook de
betekenis van een coördinatieprincipe. Deze betekenis van het begrip vertrouwen
wordt zichtbaar in de uitdrukking ‘iets in vertrouwen regelen’. Het begrip krijgt zo
de betekenis van een sociaal beheersingsmechanisme (Bachmann, 2001). In deze lijn
spreekt Reed (2001) over vertrouwen als een coördinatiemechanisme dat is
gebaseerd op gemeenschappelijke morele waarden en normen. Grey en Garsten
(2001) duiden vertrouwen aan als een mechanisme voor de beheersing van het leven
van de organisatie. Vertrouwen krijgt zo de betekenis van een vorm van coördinatie
die handelingsvrijheid biedt aan betrokkenen en die de dominantie van partijen over
elkaar beperkt (Reed, 2001).

De hier besproken aspecten van de betekenis van het begrip vertrouwen zijn
samengevat in tabel 10.4.

VERTROUWEN

199



1. Vertrouwen hangt samen met afhankelijkheid en kwetsbaarheid

2. Vertrouwen hangt samen met het afzien van directe beheersing

3. Er is verschil van inzicht over de vraag of risico een dimensie van vertrouwen is

4. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen relationele en situationele aspecten van risico en

vertrouwen

5. Het begrip vertrouwen wordt gebruikt voor de duiding van een psychologische staat of van een

coördinatiemechanisme

Tabel 10.4 Aspecten van de betekenis van het begrip vertrouwen

10.5 Invalshoeken voor het bestuderen van het begrip vertrouwen

Het begrip vertrouwen vormt onderwerp van studie binnen verschillende disciplines,
zoals de psychologie, de bedrijfskunde, de bestuurskunde en de sociologie. In deze
disciplines wordt vertrouwen bestudeerd vanuit verschillende theorieën. Het betreft
theorieën die vertrouwen benaderen vanuit een individueel perspectief, vanuit een
relationeel perspectief en vanuit een systeemperspectief (Rousseau et al., 1998, Reed,
2001, Mayer et al., 1995; Ring & Van de Ven, 1994, Jones & George, 1998).

Deze drie genoemde perspectieven kunnen onderscheiden worden, zij kunnen
echter niet gescheiden worden. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen
persoonsgebonden factoren, relationele factoren en systeemfactoren. Zo bevordert
vertrouwen in relevante systemen de opbouw van relatievertrouwen tussen partners.
Omgekeerd bevordert de individuele keuze om werkrelaties aan te gaan de opbouw
van vertrouwen in systemen die bedoeld zijn om zulke werkrelaties te bevorderen
(Rousseau et al., 1998).

Het individuele perspectief op vertrouwen gaat over de basishouding van degene die
het vertrouwen schenkt. Daarbij gaat het om persoonlijkheidgebonden factoren. Zij
bepalen de individuele predisposities voor vertrouwen. Hier wordt zichtbaar in
hoeverre mensen van nature geneigd zijn anderen te vertrouwen (McKnight et al.,
1998, Mayer et al., 1995). De bestudering van vertrouwensopbouw vanuit dit
perspectief valt buiten de scope van dit onderzoek. In dit onderzoek is niet gestreefd
om keuzen van de betrokkenen te bestuderen in relatie tot hun persoonskenmerken.
Daarom beperkt deze paragraaf zich tot een verdieping van de beide andere
perspectieven.

10.5.1 Een relationeel perspectief op vertrouwen

Vanuit het relationele perspectief wordt vertrouwen bestudeerd als het proces van
opbouwen van partnervertrouwen. Het begrip partnervertrouwen is ontleend aan
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Das en Teng (2001). Het begrip wordt gebruikt voor het beschrijven van vertrou-
wensontwikkeling tussen twee partijen, ongeacht of dit zich afspeelt op het niveau
van losse individuen of op het niveau van vertegenwoordigers van organisaties.

Fasen in het proces van vertrouwensopbouw kunnen achtereenvolgens gekenmerkt
worden met de begrippen initieel vertrouwen (Jones & George, 1998), gecalculeerd
vertrouwen en verdiend vertrouwen (Rousseau et al., 1998). In de afwisseling van
dergelijke fasen ontstaat een dynamiek van expansie en contractie van vertrouwen
(Ring & Van de Ven, 1994, McKnight et al., 1998, Rousseau et al., 1998, Gulati & Singh,
1998, Williams, 2001). Deze fasen zijn weergegeven in figuur 10.4.

Gecalculeerd
vertrouwen

Verdiend
vertrouwen 

Cirkel van succes

Tijd

Initieel
vertrouwen

Succes

Symbolische
samenwerking 

Succes

Feitelijke
samenwerking

Figuur 10.4 Fasen in het proces van de opbouw van relationeel vertrouwen

Initieel vertrouwen is het vertrouwen dat partners in de aanloop naar samenwerking
in elkaar hebben. Dit vertrouwen bestaat zonder dat zij zich hiervoor intensief in
elkaar verdiept hebben. Het niveau van initieel vertrouwen is in westerse landen
paradoxaal hoog. Dit hoge startniveau kan enerzijds verklaard worden vanuit de
dispositie van westerse leiders om gemakkelijk vertrouwen te schenken aan relatief
onbekende samenwerkingspartners. Verder wordt het verklaard doordat er in deze
landen een context van wetgeving is, die partners een zekere mate van bescherming
biedt tegen misbuik (McKnight et al., 1998). Een verdere verklaring voor dit hoge
initiële niveau van vertrouwen is dat vertrouwen een gemakkelijker keuze is.
Wantrouwen kost immers meer inspanningen voor risico-inschatting, beheersing
en bewaking dan vertrouwen (Jones & George, 1998).

Gecalculeerd vertrouwen is vertrouwen dat gebaseerd is op een afweging van
geloofwaardige informatie over de intenties en competenties van een wederpartij
(Mayer et al., 1995, Rousseau et al., 1998). Uit onderzoek van Selsky en Parker
(2005) blijkt dat de omgang met gecalculeerd vertrouwen in verschillende maat-
schappelijke sectoren verschillend is. Vertrouwen heeft in het bedrijfsleven sterker
een voorwaardelijk karakter. Bedrijven baseren hun samenwerking dan ook sterk op
contractuele transacties. In maatschappelijke organisaties is er veel eerder sprake van
onderling goodwillvertrouwen. Dit vertrouwen ontstaat vanuit solidariteit met
elkaars missie en waarden.
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Verdiend vertrouwen is die vorm van partnervertrouwen die groeit doordat partijen
in herhaalde interacties ervaren dat de wederpartij betrouwbaar is. Door zulke
ervaringen ontstaat een feedbackloop waarbij succes succes oproept. Deze feedback-
loop wordt hier aangeduid als de cirkel van succes. In deze cirkelgang vernieuwen
zich percepties van kundigheid, goodwill en integriteit. Daarmee groeit de relatie en
ontwikkelt gecalculeerd vertrouwen zich tot verdiend vertrouwen (Mayer et al.,
1995, Rousseau et al., 1998, Jones & George, 1998).

De vorm van vertrouwen die hier wordt aangeduid als verdiend vertrouwen staat
in de literatuur bekend onder de namen ‘relatievertrouwen’ (Rousseau et al., 1998),
‘onconditioneel vertrouwen’ (Jones & George, 1998) of ‘knowledge based vertrou-
wen’ (McKnight et al., 1998). De eerste term is niet overgenomen om daarmee
verwarring met het hier gehanteerde begrip partnervertrouwen te voorkomen. Er is
gekozen voor een zo kenmerkend mogelijke vertaling van het laatste begrip.

De groei van gecalculeerd vertrouwen naar verdiend vertrouwen komt tot stand door
symbolische samenwerking en door reële samenwerking. Symbolische samenwerking
gebeurt door het uitvoeren van activiteiten die zichtbaar maken dat partijen gemeen-
schappelijke doelen en gedeelde normen en waarden bezitten. Uit de samenwerking
ontstaan resultaten met een sterk symbolische betekenis. Deze sporen mensen aan om
geloof te hechten aan gedeelde intenties en gedeelde normen en waarden. Zo draagt
deze vorm van samenwerking bij aan de groei van vertrouwen in elkaars integriteit
(Williams, 2001, Jones & George, 1998). Vooral in de vroege vertrouwensopbouw is
deze vorm van vertrouwen van groot belang (Mayer et al., 1995).

In volgende fasen zorgt feitelijke samenwerking ervoor dat goodwillvertrouwen
en competentievertrouwen zich ontwikkelen. Daarbij groeit het geloof dat partners
daadwerkelijk bereid zijn te investeren in de gezamenlijke doelen en dat zij ook het
vermogen hebben om de samenwerking tot een goed einde te brengen (Williams,
2001, Ring & Van de Ven, 1994, Das & Teng, 2001). In de loop van de opbouw van
verdiend vertrouwen speelt goodwillvertrouwen uiteindelijk de belangrijkste rol
(Mayer et al., 1995).

Opgebouwd vertrouwen kan plotseling ineenstorten. Dit gebeurt wanneer er sprake
is van onverwacht gedrag waaraan een ingrijpende betekenis gehecht wordt of met
ingrijpende gevolgen. Kleine onvolkomenheden worden in een dergelijke vertrou-
wensrelatie gemakkelijk vergeven. Grote onvolkomenheden kunnen echter grote
gevolgen hebben en kunnen leiden tot sterke emoties. Hierbij kan het voorkomen
dat een vertrouwensrelatie onmiddellijk ineenstort en dat verdiend vertrouwen
volledig tenietgedaan wordt. Negatieve emoties vormen dan het einde van een
vertrouwensrelatie (Jones & George, 1998).

Het risico op dergelijke vertrouwensbreuken is groot als er in een relatie te snel
gevoelens ontstaan van verdiend vertrouwen. Dit risico bestaat als partners, na
successen in eenvoudige samenwerkingsopgaven, te hooggespannen verwachtingen
van elkaar ontwikkelen. Wanneer zij na kleine successen, relatief onbevangen aan
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zware samenwerkingsopgaven beginnen, kunnen onverwachte teleurstellingen ont-
staan. Als deze zich voordoen zullen zij een gevoelige knauw geven aan het
opgebouwde vertrouwen (McKnight et al., 1998).

Bij het opbouwen van relatievertrouwen speelt de sfeer van interactie een belangrijke
rol. Houdingen, stemmingen en emoties bepalen de wijze waarop affect wordt
opgebouwd in de relatie. Verder spelen reputaties en stereotypen een rol bij de
inschatting van elkaars betrouwbaarheid. Partners verwerken dergelijke informatie
op een intuïtieve manier (McKnight et al., 1998).

Affect levert een onderbewuste bijdrage aan beoordelingen die mensen maken.
Mensen zijn geneigd de betrouwbaarheid van partners die ze aardig vinden, relatief
gunstig in te schatten (Williams, 2001). Daarnaast geldt dat affect zelf ook een
drijfveer is voor keuzen. Gedrag in organisaties is sterker sociaal dan economisch
gedreven. Gevoelens van vriendschap spelen dan ook een rol bij het kiezen van
samenwerkingspartners (Kaats & Opheij, 2008, Grey & Garsten, 2001).

Affect wordt beïnvloed door de setting waarin partijen elkaar ontmoeten. Een
informele sfeer en een goede stemming helpen bij het opbouwen van affect. Dit
gebeurt doordat zij bijdragen aan een positieve connotatie van gedrag. In een
dergelijke sfeer zijn mensen ook makkelijker geneigd om met elkaar te spreken over
betekenissen die zij hechten aan gebeurtenissen. Zo dragen sfeer en stemming ook
rechtstreeks bij aan de vertrouwensopbouw (Jones & George, 1998, Williams, 2001).

Reputaties zijn kwaliteiten die aan mensen worden toegedicht op grond van
verhalen over hun eerdere optreden. Stereotypen zijn eigenschappen die worden
toegedicht op grond van hun lidmaatschap van groepen. Ook persoonskenmerken
zoals geslacht, ras, stemgebruik en fysieke verschijning spelen een rol bij stereotype-
ring. Reputaties en stereotypen vormen beide indirecte bronnen van informatie over
de betrouwbaarheid van een wederpartij (McKnight et al., 1998).

Bij stereotypering geldt in de regel dat mensen uit de eigen groep als meer
geloofwaardig worden beoordeeld dan mensen uit een andere groep. Hoe de ge-
loofwaardigheid van mensen uit andere groepen wordt beoordeeld, hangt af van de
aard van de werkrelatie met deze groepen. Een groep die competitief afhankelijk is van
een andere groep is geneigd negatieve beelden te vormen van de wederpartij. Groepen
die coöperatief van elkaar afhankelijk zijn, vormen juist eerder positieve beelden van
elkaar. Op deze wijze draagt lidmaatschap van een gemeenschappelijke groep of van
een coöperatieve groep direct bij aan vertrouwensopbouw (Williams, 2001).

10.5.2 Een systeemperspectief op vertrouwen

Samenwerkingsverbanden zijn ingebed in een context. Deze context speelt een rol in
de mogelijkheden om vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen dat ontleend wordt
aan een context wordt aangeduid met het begrip systeemvertrouwen. In deze
paragraaf worden drie soorten systemen onderscheiden. Dit zijn formele systemen,
sociale systemen en betekenisgevende systemen.
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Formele systemen zijn stelsels van normen, regels en standaarden (Rousseau et al.,
1998, Bachmann, 2001). Met behulp van formele systemen worden vaste werkwijzen
in de samenwerking bekrachtigd en ondersteund. Zij dragen bij aan de standaar-
disatie en legitimatie van werk (Grey & Garsten, 2001, Das & Teng, 2001).

Bureaucratieën zijn samenwerkingsvormen waarin formele systemen dominant
zijn. Zij leveren een zodanig belangrijke bijdrage aan vertrouwensopbouw dat Grey
en Garsten (2001) stellen dat het succes van bureaucratieën ertoe geleid heeft dat het
thema vertrouwen dreigt te verdwijnen uit de organisatiekundige literatuur.

Mayer et al. (1995) benoemen formele systemen als zwakke onpersoonlijke
substituten voor relatievertrouwen. De werking van deze systemen belemmert het
ontstaan van de handelingsvrijheid die kenmerkend is voor een vertrouwensrelatie.
De invloed van formele systemen maakt het daarom gemakkelijker om vertrouwen
in samenwerkingsrelaties op te bouwen. Dat heeft echter tot effect dat het daarbij
opgebouwde relatievertrouwen minder sterk is dan relatievertrouwen dat wordt
opgebouwd in een vrijere context.

Het vertrouwen van mensen in formele systemen wordt begrensd door de mate
waarin zij in staat zijn om deze systemen te overzien. Onbegrepen systemen worden
slechts mondjesmaat vertrouwd. Ook incidenten door falen van het systeem, hebben
een negatief effect op systeemvertrouwen. Desondanks zullen mensen soms wel
moeten vertrouwen op formele systemen, simpelweg omdat er geen alternatief is
(Reed, 2001).

Sociale systemen zijn netwerken van personen die onderlinge relaties onderhouden.
Deze relaties worden gereguleerd door normen en waarden. Daarmee ontstaat de
basis voor een gezamenlijke cultuur. Nieuwe partners worden door socialisatie
vertrouwd gemaakt met deze cultuur. Daarbij leren zij mensen uit het netwerk
kennen en raken zij bekend met de sociale spelregels (Peters & Waterman, 1982,
Adler, 2001).

Sociale systemen zijn belangrijk voor het werk van mensen die te maken hebben
met een grote keuzevrijheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het hoger management in
organisaties. Zij hebben vaak een aanzienlijke handelingsruimte omdat zij meer in
de positie zijn dat zij regels formuleren dan dat zij regels moeten volgen. Sociale
regels zijn daarom van grotere invloed op hun eigen functioneren dan formele regels
(Grey & Garsten, 2001).

Ook professionals hebben relatief grote keuzevrijheid. Hun werk laat zich slechts
ten dele reguleren, omdat er voor de uitvoering van het werk een aanzienlijke mate
van beslissingsruimte nodig is. Ook de voortgaande noodzaak voor organisatieover-
stijgende samenwerking doet een beroep op handelingsvrijheid van professionals.
Deze vrijheid is nodig om te kunnen inspelen op steeds wisselende behoeften van
klanten en op steeds wisselende samenwerkingssituaties. Dit alles brengt met zich
mee dat er een beperkte rol van formele systemen kan zijn. Ter compensatie ontstaat
er een toenemende behoefte aan organisatieoverstijgende beroepsnormen. De
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naleving van deze normen kan bewaakt worden door sociale systemen (Grey &
Garsten, 2001, Taylor & Kelly, 2006).

Wanneer sociale systemen goed functioneren, dragen zij bij aan vertrouwensop-
bouw. Omgekeerd geldt dat een versnipperde en incoherente sociale omgeving slecht
is voor vertrouwensopbouw. In een dergelijke omgeving leidt sociale interactie
slechts moeizaam tot de opbouw en instandhouding van een gezamenlijke cultuur.
Vertrouwen wordt dan niet opgebouwd in grote hoeveelheden of van een goede
kwaliteit. Dit heeft tot effect dat de sociale verhoudingen in dergelijke systemen
eerder worden gekenmerkt door een vrij spel der machten dan door vertrouwens-
relaties (Bachmann, 2001, Gulati & Singh, 1998).

Betekenisgevende systemen zijn toekomstgerichte stelsels van doelen, normen en
waarden. Zij vormen een samenhangend wensbeeld van een toekomstige situatie.
Dergelijke systemen kunnen ontstaan als partners reflecteren over de kernvragen
van hun samenwerking. Bij dergelijke gesprekken gaat het om het zoeken naar
ideeën over zinvolle samenwerkingssituaties en over de betekenis van samenwerking
voor belanghebbenden (Giddens, 1990). Door het ontwikkelen van betekenisge-
vende systemen ontstaan morele gemeenschappen. Dergelijke gemeenschappen
hebben een sterke identiteit, die is ontleend aan het gemeenschappelijke visioen
(Grey & Garsten, 2001).

Grey en Garsten (2001) verbinden het begrip klantgerichtheid aan het ontwik-
kelen van betekenisgevende systemen. Kaats en Opheij (2008) spreken van maat-
schappelijk plichtsbesef. Williams (2005) spreekt van een dialoogmodel voor
samenwerking. Gray (1989) heeft het over een zoektocht naar een gemeenschappe-
lijke grond voor het oplossen van organisatieoverstijgende problemen. De overeen-
komst in het werk van deze auteurs bestaat erin dat zij allemaal spreken van een
constructieve verkenning van oplossingen voor problemen die over de grenzen van
de eigen mogelijkheden liggen. Daarbij gaat het om het ontdekken van gemeen-
schappelijke idealen en het vinden van wegen voor hun realisatie.

Gedrag dat vanuit betekenisgevende systemen tot stand komt, zal in de startfase
diffuus en veelvormig zijn. Deze diversiteit ontstaat doordat mensen vanuit een
gedeelde intentie komen tot diverse interpretaties en acties (Bachmann, 2001). De
legitimatie voor dit veelvormige gedrag, dat strijdig kan zijn met bestaande formele
en sociale spelregels, ligt in de doelen, waarden en normen van het betekenisgevende
systeem. Zo vormt het systeem een referentiekader voor het handelen. Wie trouw is
aan de uitgangspunten van het betekenisgevende systeem, handelt in de zin van de
gemeenschap. Vanuit dit handelen ontstaat onderling vertrouwen (Grey & Garsten,
2001).

Samenhang in gedrag ontstaat als er vormen van coördinatie ontstaan die leiden
tot herkenbare nieuwe gedragspatronen. Als dergelijke gedragspatronen tot norm
verheven worden, zullen zij uiteindelijk stollen in nieuwe formele en sociale spel-
regels. Daardoor raken de veranderde gedragspatronen bestendigd. Zo wordt gedrag
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dat voortvloeit uit betekenisgevende systemen, stap voor stap verankerd in formele
en sociale systemen (Bachmann, 2001).

Het begrip systeemvertrouwen is direct verbonden met het begrip macht (Bachmann,
2001, Grey & Garsten, 2001, Reed, 2001). Bij formele systemen is deze macht
verbonden aan het vermogen om keuzevrijheid in te perken door het vaststellen van
vaste werkwijzen. Dergelijke macht is bovenpersoonlijk. Hij ligt bij de autoriteiten die
in staat zijn regels te bepalen en hun naleving af te dwingen (Grey & Garsten, 2001).

Bij sociale systemen ontstaat de macht van het systeem in de machtsbalans tussen
de spelers. Zij hebben verschillende invloedsposities. De invloed van individuele
spelers wordt bepaald door directe gezags- en autoriteitsrelaties en door de mate
waarin zij tegenspel of juist rugdekking krijgen van anderen. Indirect wordt het
machtsspel tevens bepaald doordat mensen in het sociale systeem elkaar beïnvloeden
door het verspreiden van informatie. Daarmee kunnen zij effect hebben op de
opbouw van reputaties van hun tegenspelers (Gulati & Singh, 1998). In een hechte
sociale structuur is het verloop van dit machtsspel beter voorspelbaar dan in een
omgeving waarbij mensen elkaar minder goed kennen. Daarom draagt een goede
structuur bij aan het vermogen van sociale systemen om vertrouwen op te bouwen
(Rousseau et al., 1998, Bachmann, 2001).

Macht speelt in betekenisgevende systemen een ondergeschikte rol. In samen-
werkingsrelaties die gestoeld zijn op betekenisgevende systemen kan beheersing niet
ontstaan door het uitoefenen van macht. Er is immers geen machtsbasis van waaruit
het nieuwe gewenste gedrag kan worden afgedwongen. Het is juist het gebrek aan
legitimiteit van de nieuwe gedragspatronen dat kenmerkend is voor betekenisge-
vende systemen (Giddens, 1990, Grey & Garsten, 2001). Daarentegen ontstaat vanuit
betekenisgevende systemen vaak een sterke samenwerkingsmotivatie. Deze kan een
zodanige intensiteit hebben dat mensen bijdragen met opoffering van persoonlijke
belangen. Hierdoor kunnen in betekenisgevende systemen sterke vertrouwensrela-
ties opgebouwd worden (Jones & George, 1998).

10.5.3 Samenvattend overzicht van perspectieven op vertrouwen

In deze paragraaf wordt zichtbaar dat er drie perspectieven zijn op het begrip
vertrouwen. Hiervan zijn het relationele perspectief en het systeemperspectief
uitgediept. Vanuit het relationele perspectief wordt vertrouwensopbouw zichtbaar
als een dynamisch proces waarin initieel vertrouwen geleidelijk plaats maakt voor
gecalculeerd vertrouwen en voor verdiend vertrouwen. In dit groeiproces spelen
symbolische samenwerking en feitelijke samenwerking een rol. Symbolische samen-
werking draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen in gemeenschappelijke
waarden. Feitelijke samenwerking levert een bijdrage aan het opbouwen van
competentievertrouwen en goodwillvertrouwen. Voor de uiteindelijke opbouw van
vertrouwen is deze laatste vorm van vertrouwen van doorslaggevend belang.
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Vanuit een systeemperspectief ontstaat zicht op drie typen systemen die een
context vormen voor vertrouwensopbouw. Zij dragen op een verschillende wijze bij
aan de voorspelbaarheid van gedrag. Macht speelt bij de handhaving van formele en
sociale systemen een belangrijke rol. Voor betekenisgevende systemen is vertrouwen
het centrale coördinatiemechanisme.

De bovenstaande modellering van het begrip vertrouwen is weergegeven in
figuur 10.5.

Gecalculeerd
vertrouwen 

Verdiend
vertrouwen

Cirkel van succes

Individueel perspectief

Systeemperspectief

Tijd

Initieel
vertrouwen 

Succes

Symbolische
samenwerking 

Succes

Feitelijke
samenwerking

Relationeel perspectief

Formele systemen Sociale systemen
Betekenisgevende

systemen 

Persoonlijkheid-
gebonden factoren

Figuur 10.5 Model van vertrouwen vanuit drie perspectieven

10.6 Een gedragscode als weerslag van sociale of betekenisgevende
systemen

Gedragsregels kunnen vastgelegd worden in een gedragscode. Een dergelijke ge-
dragscode kan een weerslag zijn van een sociaal systeem. Daarmee worden de regels
van een groep expliciet gemaakt. Een gedragscode kan ook een weerslag zijn van een
betekenisgevend systeem. Hij beschrijft dan een stelsel van idealen, waarden en
normen dat een gemeenschappelijke streefrichting vertegenwoordigt. Een dergelijke
gedragscode bevat uitspraken over hoger gelegen doelen en over gewenst gedrag dat
dient om die doelen te realiseren (Williams, 2005).
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Een gedragscode van een sociaal systeem is een weerslag van de normen en waarden
die gelden in dat systeem. Zij leveren een bijdrage aan sturing op de cultuur van dat
systeem (Williams, 2005). Dergelijke gedragsregels bepalen de sociale omgang langs
drie wegen. Zij zijn allereerst bedoeld om door leden van het sociale systeem te
worden geïnternaliseerd. Dit leidt rechtstreeks tot gedragsbeïnvloeding. Verder
bieden de regels een rechtvaardiging voor protest van mensen die zich benadeeld
voelen als normen niet nageleefd worden. Zij kunnen zich richten tot partijen die
macht hebben om het systeem te handhaven. Gedrag dat afwijkt van de spelregels
kan daardoor direct worden gesanctioneerd. Daarnaast bieden de regels ook de kans
om gedrag indirect te sanctioneren. Partijen die zich benadeeld voelen, kunnen
invloed uitoefenen door gedrag van anderen openbaar aan de orde te stellen. Deze
vorm van sanctioneren staat bekend onder de noemer ‘third party sanctions’. Vooral
partijen die geen directe macht hebben, maar die wel een taakstelling of een reputatie
hebben van waaruit zij gezaghebbende uitspraken kunnen doen over het gedrag van
derden, maken gebruik van deze vorm van sanctioneren (Biddle et al., 1992, Bendor
& Mookherjee, 1990).

Een gedragscode van een betekenisgevend systeem richt de verwachtingen en
beslissingen van betrokken partijen. Hij geeft rugdekking voor de realisatie van
een gezamenlijk ideaal (Bachmann, 2001). Partijen verbinden zich aan een dergelijke
gedragscode door rituelen en ceremonies, die dienen om de gemeenschappelijke
houding en waarden te versterken. Beheersing wordt bereikt door het op elkaar
blijven afstemmen van doelen. In dergelijke systemen wordt prestatie-informatie
doorgegeven via zachte en informele kanalen. Daarmee worden normen en waarden
van de gemeenschap gehandhaafd (Meijboom et al., 2004).

10.7 De Münchhausenbeweging: samenwerking op basis van vertrouwen

In de analyse van de casus van de Münchhausenbeweging komt vertrouwen
allereerst aan de orde als geschonden systeemvertrouwen. De vraag die wordt
opgeroepen door de Münchhausenbeweging, is de vraag hoe de situatie doorbroken
kan worden dat er een slechte aansluiting tussen organisaties is. Het is dit systeem
van slecht verbonden organisaties dat, naar het oordeel van de initiatiefnemers,
bijdraagt aan de problematiek van kwetsbare Rotterdammers.

Het ondergraven systeemvertrouwen wordt in de casus op meerdere manieren
zichtbaar. Er is een grote complexiteit die door de bestaande systemen niet
hanteerbaar gemaakt wordt. Een belangrijk aspect is de knellende regelgeving van
de bureaucratie. Verder geeft de financieringssystematiek impulsen die ertoe leiden
dat organisaties meer geneigd zijn te redeneren vanuit hun eigen belangen, dan
vanuit de belangen van de mensen met een hulpvraag.
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Het antwoord van de Münchhausenbeweging op deze problematiek is het creëren
van een nieuwe basis voor samenwerking. Deze basis kan vanuit de bestudeerde
literatuur geduid worden als een betekenisgevend systeem. Hierin worden zowel
uitspraken gedaan over een gemeenschappelijk te bereiken doel – dat Rotterdam-
mers niet meer tussen wal en schip raken – als over gemeenschappelijke waarden.
Dit doel en de bijbehorende waarden worden verwoord in het Münchhausenmani-
fest en in de code of conduct. Zij komen tot leven in verhalen van individuele
mensen of groepen die in de knel geraakt zijn.

In de casus komt vertrouwensthematiek aan de orde door vragen van betrokke-
nen over de aanpak van de beweging. Daarbij spreken hartenjagers twijfel uit of de
aanpak zal leiden tot de gewenste resultaten. De bestuurders van de Münchhausen-
beweging spreken een dergelijke zorg niet uit. Wel vragen zij zich af hoe de gekozen
aanpak versterkt kan worden. Vanuit de bestudeerde literatuur kunnen deze vragen
beschouwd worden als vragen die te maken hebben met de kwaliteit van het
betekenisgevende systeem.

Om het betekenisgevende systeem tot leven te brengen, beginnen de leden van de
beweging met symbolische samenwerking. Zij zoeken elkaar op en verkennen
intenties en waarden. Via het manifest en de code of conduct geven zij woorden
aan hun intenties. Zij dragen deze boodschap verder uit door het organiseren van
bijeenkomsten, zoals het symposium en de sociëteit. Zo creëren zij zichtbare
gebeurtenissen die symbool staan voor de gekozen oplossingsrichting.

Parallel zoeken zij naar manieren om zo snel mogelijk te komen tot reële
samenwerking. De thematiek van vertrouwen komt in de beweging het meest
expliciet aan de orde op het moment dat de reële samenwerking dreigt te haperen.
In het voorbeeld van de Nachtegaal wordt een thematiek zichtbaar die vanuit de
literatuur geduid kan worden als een vraagstuk van goodwillvertrouwen. Hierbij
wordt zichtbaar dat onderlinge solidariteit, als het lastig wordt, de ‘proof of the
pudding’ is. Daarbij blijkt dat het bij dit goodwillvertrouwen vooral gaat om het
geven van rugdekking en om het respecteren van elkaars rollen en posities.

In de Münchhausenbeweging is er een informele sfeer. Uit de literatuur blijkt dat een
dergelijke sfeer bijdraagt aan het opbouwen van relatievertrouwen. Een dergelijke
sfeer is geschikt voor het opbouwen van affect en voor het uitwisselen van
betekenissen die mensen hechten aan gebeurtenissen. Daardoor ontstaan mogelijk-
heden om tot nieuwe inzichten te komen en om hechte relaties op te bouwen. Deze
beide ingrediënten zijn van belang voor het creëren van een betekenisgevend
systeem.

Al met al wordt sturing op vertrouwen in de Münchhausenbeweging zichtbaar als
een poging om geschonden systeemvertrouwen te pareren door het creëren van een
betekenisgevend systeem. Dit systeem wordt zichtbaar gemaakt door symbolische
samenwerking in het opstellen van het manifest en de code of conduct en in het
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organiseren van bijeenkomsten. De kwaliteit van het nieuwe systeem voor samen-
werking wordt echter pas echt tastbaar als reële samenwerking leidt tot succes. De
casus bevestigt de bevindingen uit de literatuur dat goodwillvertrouwen hiervoor
uiteindelijk van doorslaggevend belang is. De zoektocht van de beweging is om met
de kleinschalige initiatieven zichtbaar te maken dat partners onderling betrouwbaar
zijn en dat de gekozen oplossingsrichting werkt.
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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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12 De Münchhausenbeweging: Beweging

voor Ketensamenwerking

In het maatschappelijke speelveld is er een situatie ontstaan waarbij het nodig is dat
hulp aan kansarme mensen beter gecoördineerd wordt. Dat vraagt om een goede
samenwerking tussen maatschappelijke instituties. In de praktijk blijkt dat deze
samenwerking tekortschiet. Er raken te veel mensen tussen wal en schip.

De leden van de Münchhausenbeweging pakken deze handschoen op. Zij gaan op
zoek naar manieren om voor deze mensen van betekenis te zijn. Dit hoofdstuk
begint met een schets van de aanpak van de beweging. Deze schets vormt de
‘storyline’ waarin de belangrijkste inzichten uit deze studie worden samengebald.

De Münchhausenbeweging wordt in deze studie getypeerd als een beweging voor
ketensamenwerking. Deze trefwoorden typeren het kennisdomein waarvoor deze
studie relevant is. Dit hoofdstuk gaat in op de vraag welke nieuwe kennis er ontstaan
is. De vraag staat centraal welke nieuwe kennis deze studie toevoegt op het terrein
van ketensamenwerking en welke kennis is ontstaan over organiseren als een
beweging.

Dit hoofdstuk eindigt met een evaluatie van het werk van de Münchhausenbewe-
ging. De vraag is wat de aard is van de bereikte resultaten en of de Münchhausen-
beweging erin geslaagd is om een structurele verandering in de stad tot stand te
brengen. Het antwoord is tweeledig. Er zijn belangrijke stappen gezet en het werk is
nog niet gedaan. Dit antwoord vormt de basis voor de implicaties van deze studie
voor het werk van de Münchhausenbeweging en voor de bredere implicaties van
deze studie voor het maatschappelijke veld van de zorg aan kansarmen.

12.1 De aanpak van de Münchhausenbeweging

Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de leden van de Münchhausenbeweging
doen om tot organisatieoverstijgende samenwerking te komen. Welke begrippen
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beschrijven de aanpak van de beweging? Hoe hangen die begrippen samen? En hoe
is de samenwerking te typeren?

In het onderzoek wordt zichtbaar dat de leden van de Münchhausenbeweging er
niet in geloven dat er een sluitende aanpak is voor de problematiek van de
kansarmen in de stad. Daarvoor is de problematiek te complex. Er is steeds opnieuw
behoefte aan maatwerk. Zulk maatwerk ontstaat als er gerichte initiatieven genomen
worden die een oplossing bieden voor vraagstukken van specifieke groepen mensen
met een hulpvraag. En dan nog blijkt dat er altijd mensen zijn die tussen wal en
schip vallen. De kern van de aanpak van de Münchhausenbeweging is dat er voor
deze mensen altijd oplossingen gezocht worden. Hun belang moet centraal staan.

Deze aanpak vraagt om cultuurverandering. Er moet een cultuur ontstaan waarin
partners de verantwoordelijkheid nemen voor de mens die een hulpvraag stelt.
Daarvoor moeten ze bereid zijn elkaar te helpen en desnoods ook om regels en
systemen los te laten. De Münchhausenbeweging verwoordt dit uitgangspunt in een
code of conduct. Deze code vertegenwoordigt de waarden van de beweging. Daarin
wordt zichtbaar wat de boodschap van de beweging is en hoe de leden van de
beweging denken dat zij een bijdrage kunnen leveren aan het samenwerkingsvraag-
stuk.

Om deze cultuurverandering uit te dragen, organiseren de leden van de beweging
een sociëteit. Deze sociëteit vormt een marktplaats en een ontmoetingsplaats. Hier
worden steeds weer nieuwe initiatieven genomen voor mensen die tussen wal en
schip dreigen te raken. In deze sociëteit is het een treffen van bestuurders en van
mensen die dicht bij de uitvoering staan. Samen zorgen zij ervoor dat de energie van
de beweging levend blijft en dat er dingen gebeuren voor mensen in de stad. Zo
ontstaat een gemeenschap van mensen, die dwars door hiërarchische lagen heen
zorgt dat er oplossingsgericht en daadkrachtig samengewerkt wordt.

In dit onderzoek wordt deze aanpak getypeerd met de cirkel van succes. Deze cirkel
beschrijft het zichtbare handelen van de leden van de beweging. Hij bestaat uit het
zien van kansen, het onderling zaken doen en het vieren van successen. Met het
steeds opnieuw vieren van successen wordt een atmosfeer gecreëerd waarin de
waarde van de aanpak wordt beklemtoond en waarin leden elkaar stimuleren om te
blijven werken op de aangegeven weg. Om deze cirkel heen zijn in dit onderzoek de
waarden van de beweging geplaatst. Deze zijn samengevat in vijf begrippen: het
belang van de mens met een hulpvraag zien, ‘geen nee zeggen’, elkaar respecteren,
verantwoordelijkheid nemen en buiten kaders denken.

De aanpak van de Münchhausenbeweging is verder getypeerd met een achttal
begrippen. Twee daarvan typeren de identiteit van de Münchhausenbeweging. Het
gaat om de begrippen ketensamenwerking en beweging. De Münchhausenbeweging
wordt getypeerd als een beweging voor ketensamenwerking. Later in dit hoofdstuk
wordt zichtbaar gemaakt welke nieuwe kennis deze studie heeft opgeleverd over
ketensamenwerking en over het organiseren als een beweging.
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In deze studie zijn zes begrippen gevonden die gezien kunnen worden als een
stelsel van overtuigingen. Deze begrippen zijn: ‘complexe probleemsituatie’, ‘klein-
schaligheid’, ‘urgentie’, ‘betrokkenheid’, ‘vertrouwen’ en ‘structurele oplossingen’.
Deze begrippen worden hier voor het voetlicht gebracht.

De initiatiefnemers van de Münchhausenbeweging beschrijven de situatie als een
complexe probleemsituatie. De problematiek is veelvoudig. Veel van de kansarme
Rotterdammers waarop de Münchhausenbeweging zich richt, hebben een combi-
natie van problemen die zich bevinden op diverse levensterreinen. Oplossing van
deze problemen maakt samenwerking noodzakelijk. Tegelijkertijd blijkt dat deze
samenwerking vaak stokt. De coördinatie is lastig. Daarboven blijkt dat de samen-
werking ambivalent is. Het totaal aan betrokken partijen is onoverzichtelijk en de
aansluiting tussen werkvelden is rommelig. Daarbij zijn er cultuurverschillen,
problemen met informatie-uitwisseling en slecht aansluitende financieringsstromen.
Politieke keuzen zijn instabiel. Dit maakt langetermijninvesteringen risicovol. Ook
zijn er belemmeringen in de eigen organisatie die de samenwerkingsmogelijkheden
beperken, zoals capaciteitstekorten. Met deze schets wordt complexiteit zichtbaar als
de kern van de problematiek. Het gaat om mensen met een complexe hulpvraag en
het gaat om een complex speelveld waarin er allerlei belemmeringen voor samen-
werking zijn.

De situatie vraagt om kleinschaligheid. Zo ontstaat het activisme van de bewe-
ging. Zo worden concrete bijdragen geleverd aan het oplossen van de problematiek
van de doelgroep. In deze samenwerking ontstaat een samenspel tussen vertegen-
woordigers uit alle geledingen van de organisaties. Daarbij blijkt dat het lastig is om
voldoende oproepen voor dergelijke kleinschalige initiatieven te vinden. De drempel
om in actie te komen blijkt hoog te zijn. Daarom blijft het belangrijk om te zoeken
naar werkvormen waarmee een laagdrempelige ruimte ontstaat voor het uitwisselen
van hulpvragen.

Om de energie levend te houden, creëren de leden van de beweging een gevoel
van urgentie. Dit doen zij door het vertellen van soms schrijnende verhalen. Daarbij
valt op dat het steeds gaat om verhalen over situaties die tot een oplossing gebracht
zijn. Het gaat om het levend houden van de urgentie en tegelijkertijd om het
verspreiden van een boodschap van hoop. Zo ontstaat een kettingverhaal. Dit is een
aansluitende reeks verhalen die steeds dezelfde clou hebben. Dit kettingverhaal
begint bij het verhaal van Loes. Nadien worden steeds weer verhalen uitgewisseld die
zichtbaar maken dat er sprake is van een urgente probleemsituatie en die zichtbaar
maken dat het mogelijk is om het verschil te maken. Zo worden telkens opnieuw
mensen uitgedaagd om mee te gaan doen. De introductie van het begrip ketting-
verhaal reikt een nieuwe betekenis aan voor de metafoor van de keten. Het gaat in
deze ketensamenwerking niet om een keten van werkprocessen, maar het gaat om
een keten van verhalen die aaneengeregen worden tot een blijvende impuls om in
actie te komen voor de doelgroep.

Betrokkenheid wordt zichtbaar als een belangrijk houdingsaspect van de leden
van de Münchhausenbeweging. Daarbij gaat het om persoonlijke en professionele
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betrokkenheid. Vanuit die houding weigeren de leden van de beweging om de
huidige situatie als een onvermijdelijk gegeven te accepteren. Daarom werken zij aan
het herscheppen van hun eigen werkveld. Daarbij proberen zij invloed te hebben op
het samenspel van de partijen, de beschikbare middelen en de spelregels. In de casus
wordt zichtbaar dat het zowel gaat om betrokkenheid bij het lot van de doelgroep als
om betrokkenheid bij elkaar. Een hechte relatie is belangrijk voor de noodzakelijke
samenwerking. De betrokkenheid bij de doelgroep is echter het belangrijkste. Boven
alles geldt dat de gemeenschap ten dienste staat aan het doel, niet omgekeerd.

De situatie in Rotterdam wordt in deze studie getypeerd als een situatie van
geschonden systeemvertrouwen. Er is onvoldoende vertrouwen dat het systeem van
maatschappelijke dienstverlening kan zorgen dat kwetsbare Rotterdammers niet in
de problemen raken. De aanpak van de Münchhausenbeweging wordt vervolgens
geschetst als het creëren van een betekenisgevend systeem. Dit is een stelsel van
doelen, normen en waarden dat eraan bijdraagt de onderkende problemen op te
lossen. Daarbij blijkt dat niet alle bezoekers van de sociëteit voluit vertrouwen in
deze aanpak. Sommigen van hen vragen zich hardop af of de gekozen aanpak wel
een voldoende grote bijdrage zal leveren aan het oplossen van de problematiek.
Anderen spreken het vertrouwen uit over de aanpak. Zij blijven daarbij op zoek naar
manieren om de aanpak te versterken.

Voor de aanpak is onderling vertrouwen van groot belang. Dit vertrouwen wordt
allereerst opgebouwd door het bekrachtigen van gemeenschappelijke intenties. Dit
gebeurt door het ondertekenen van de code of conduct en door het gezamenlijk
bezoeken van de sociëteit. Zo ontstaat symbolische samenwerking. Verder wordt er
gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen in elkaars goodwill en competentie. Zulk
vertrouwen groeit als reële samenwerking leidt tot succes. In het voorbeeld van De
Nachtegaal wordt zichtbaar dat zulk vertrouwen niet vanzelfsprekend is. Om dit
vertrouwen te laten groeien sporen leden van de beweging elkaar steeds opnieuw aan
om samen te werken in concrete initiatieven. Daarmee wordt stap voor stap
zichtbaar dat partners naar elkaar toe betrouwbaar zijn.

De intentie is om met dit alles te komen tot structurele oplossingen. Het is de
vraag in hoeverre dit gelukt is. Deze vraag komt aan de orde in de slotparagraaf van
dit hoofdstuk.

De aanpak van de Münchhausenbeweging wordt in deze studie getypeerd als een
zoekproces. Het is een proces dat steeds de vorm heeft van een afwisseling van
bewustwording, ontmoeten en doen. Daarbij ontstaan drie soorten resultaten. Bij
een evaluatie benoemen de leden van de sociëteit dat zij nieuwe inzichten verwerven,
dat er nieuwe contacten gelegd zijn, dat er nieuwe initiatieven genomen worden.
In het onderzoek wordt de combinatie van deze drie activiteiten getypeerd als een
zingevingproces. De keuze voor dit begrip wordt versterkt door de literatuur. Daarin
wordt zingeving zichtbaar als een sociaal proces, waarin het gaat om het vernieuwen
van overtuigingen en het komen tot zinvolle actie. Hoewel de leden van de
Münchhausenbeweging het begrip zingeving nauwelijks actief gebruiken, wordt
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het door hen wel direct herkend als een begrip dat van toepassing is op het werk van
hun beweging.

In het zoekproces zijn verschillende paden verkend. Zo wordt het proces
getypeerd als een afwisseling van werken aan cultuurverandering, beïnvloeding
van politiek en stadsbestuur en structuurverandering. Deze drie paden vormen ieder
een onderdeel van de zoektocht om te komen tot structurele oplossingen.

De cultuurverandering komt tot stand door actief te werken in kleinschalige
samenwerkingsverbanden en door de waarden van de beweging steeds opnieuw uit
te dragen. Bij een evaluatie van de resultaten blijkt dat leden van de beweging
ervaren dat er sprake is van zo’n cultuurverandering. Zij ervaren dat er nieuw gedrag
ontstaat en dat dit leidt tot zichtbare successen.

De zoektocht naar beïnvloeding van politiek en stadsbestuur wordt vooral
zichtbaar in de verschillende pogingen van bestuurders uit de Münchhausenbewe-
ging om samen met politici en wethouders plannen te ontwikkelen. Een dergelijk
initiatief is voor het eerst genomen in 2005. In 2008 zijn er opnieuw gesprekken
geweest met wethouders en directeuren van diensten. Ook in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezing van 2010 wordt verkend of het mogelijk is om langs deze
lijn invloed te hebben. In de casus wordt zichtbaar dat de leden van de beweging
daarbij trachten om een rode draad in het programma sociaal te formuleren en om
te zoeken naar mogelijke initiatieven met een groot uitstralingseffect. Vooralsnog
heeft deze zoektocht niet veel effect gehad. Er zijn open gesprekken geweest tussen
leden van de Münchhausenbeweging en vertegenwoordigers van politiek en stads-
bestuur. Daarbij zijn er echter geen concrete resultaten geboekt.

De lijn van structuurverandering is vooral in het eerste jaar opgepakt. Daarbij is
een procesgroep aan de slag gegaan om processen van samenwerking in kaart te
brengen. Dit initiatief heeft geen bruikbare resultaten opgeleverd. In een enkele casus
wordt daarentegen wel zichtbaar dat er vanuit een concreet probleem structurele
veranderingen in werkwijzen worden doorgevoerd. Ook worden in deze studie
enkele voorbeelden zichtbaar van leden van de beweging die met partners werken
aan het inrichten van structuren voor samenwerking. Er moet echter worden
geconstateerd dat grootschalige veranderingen in structuren niet tot stand gebracht
zijn. Na het eerste jaar is er ook niet meer ingezet op deze lijn.

Al met al wordt zichtbaar dat de beweging een proces in gang zet dat wordt
getypeerd als een zoekproces en als een proces van zingeving. De belangrijkste
uitkomst van dit proces is dat er een nieuwe cultuur ontstaat die gericht is op
kleinschalig werken en op het slagvaardig oplossen van problemen van individuele
mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

12.2 Ketensamenwerking

Deze studie van de Münchhausenbeweging is uitgevoerd om nieuwe kennis te
ontwikkelen voor het verbeteren van samenwerking tussen maatschappelijke
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organisaties die een meer integraal aanbod van hulp aan kansarme mensen willen
bieden. In deze studie wordt de Münchhausenbeweging getypeerd als een beweging
voor ketensamenwerking. In deze paragraaf wordt uitgewerkt welke nieuwe inzich-
ten deze studie oplevert over ketensamenwerking.

De casus maakt zichtbaar dat de samenwerking lastig is. De literatuur biedt
verschillende antwoorden op dit probleem. De samenwerking zou verbeterd kunnen
worden door een procesaanpak, door een netwerkaanpak, door allianties, door
verbetering van economische sturing of door politieke agendavorming. Ieder van
deze oplossingen passeert hierna de revue.

Bij de procesaanpak van ketensamenwerking past het beeld van de ‘extended
enterprise’ (Kinder, 2003, p. 505). Het gaat om het creëren van vaste organisatie-
overstijgende werkprocessen. Een dergelijke aanpak zou bijdragen aan een betere
samenhang van activiteiten en aan een slank en doelmatig proces. De gedachte is dat
samenwerkingsvraagstukken effectief opgelost kunnen worden door gezamenlijke
planning en programmering en door het vormgeven van de structuur en het proces
van samenwerking (Van de Ven, 1976, Ring & Van de Ven, 1994). Een dergelijk
perspectief wordt ook door Van Duivenboden et al. (2000) gekozen als uitgangspunt
voor ketenmanagement in het publieke domein. Het gaat om taken, verantwoorde-
lijkheden, bevoegdheden en rollen (Van Duivenboden et al., 2000, p. 16). Van daar
uit ontstaat een systeem van ketensamenwerking. Voorbeelden van ketens waarop
zij dit denken toepassen zijn de waterketen, de asielketen, de onderwijsketen, de
strafrechtketen en ketens op het terrein van Verkeer en Waterstaat. In al deze cases
wordt zichtbaar dat het inrichten van het systeem van de samenwerking bijdraagt
aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering. De kern van de
benadering ligt in het creëren van een sluitend systeem. Daarbij kan de autonomie
van de eigen organisaties op gespannen voet staan met samenwerking. Van
Duivenboden et al. (2000) richten zich vooral op dit vraagstuk van autonomie en
afhankelijkheid. In hun werk blijft het complexiteitsvraagstuk echter onderbelicht.

In deze studie wordt juist de complexiteit zichtbaar als de kern van de
problematiek van samenwerking in het veld van maatschappelijke zorg. Het pro-
bleem is dat het geheel door de partners niet meer kan worden overzien en dat een
sluitend systeem voor samenwerking niet gevonden kan worden. De studie laat zien
dat de waarde van taakscheiding, planning en programmering voor het microniveau
gemakkelijk kan worden onderkend. Individuele samenwerkingsrelaties en indivi-
duele initiatieven kunnen op een dergelijke manier worden gecoördineerd. Op
macroniveau ervaren de partners echter dat er geen eenduidige structuur kan
worden aangebracht in het werkveld. Zij stellen vast dat de puzzel van samen-
werking in het totale maatschappelijke speelveld niet sluitend opgelost kan worden.
De oorspronkelijke ambitie van de Münchhausenbeweging om langs dergelijke
lijnen een conceptueel kader voor de ketensamenwerking te creëren, wordt dan
ook al snel losgelaten. Het veld is te diffuus. Het is niet mogelijk om alle gaten in de
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samenwerking te dichten. Verbetering van standaarden, hoe nuttig dat soms ook kan
zijn, levert dus geen sluitende oplossingen. De alternatieve oplossing, die hier wordt
aangedragen, is om steeds weer met kleinschalige en gerichte initiatieven te zorgen
dat open plekken in het scala van dienstverlening worden opgevuld. En zelfs dan is
het onvermijdelijk dat mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Voor die
mensen moeten individuele problemen op een individueel niveau opgelost worden,
desnoods regeldoorbrekend.

Andere bronnen kiezen het versterken van netwerken als invalshoek voor het
adresseren van het samenwerkingsvraagstuk. Bestuurlijke netwerken worden opge-
voerd als basis voor ketensamenwerking. Benson (1975) beschrijft kenmerken van
een dergelijk netwerk en biedt handreikingen voor het meetbaar maken van de
balans tussen deze kenmerken.

Ook Williams (2001) beschrijft structuren en randvoorwaarden voor het creëren
van netwerken. Daarbij gaat hij uitvoerig in op de rol van vertrouwen in dergelijke
netwerken. Ook Provan et al. (2005) sluiten hierbij aan. Zij accentueren naast
vertrouwen de rol van betrokkenheid. Kautonen en Koch (2005) gaan in op de
heterogeniteit van de actorenstructuur en op cultuurverschillen als obstakels voor
coöperatie in netwerken. Ook zij voeren vertrouwensopbouw aan als een centrale
opgave voor leiders in organisatieoverstijgende netwerken. In al deze studies
ontbreekt echter een heldere verbinding met de uitvoering. De studies bieden
geen praktijkgeoriënteerde inzichten voor het vruchtbaar maken van dergelijke
netwerken voor de uitvoering van het primaire proces.

Dit onderzoek sluit aan bij de inzichten uit de bovenstaande bronnen. Goede
netwerken vormen een belangrijke basis voor de oplossing van het samenwerkings-
vraagstuk. Dit onderzoek voegt aan deze literatuur het inzicht toe dat kleinschalig
werken een manier biedt om het in deze netwerken benodigde vertrouwen op te
bouwen. Als deze kleinschalige initiatieven betrekking hebben op het primaire
proces, zoals in de bestudeerde casus het geval is, biedt deze aanpak tevens een
handreiking om de netwerken vruchtbaar te maken voor het primaire proces.

Allianties worden in de literatuur gepresenteerd als een precisie-instrument voor de
besturing van organisatieoverstijgende samenwerking. Daarbij wordt zichtbaar hoe
allianties een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een nieuw aanbod op
de markt. Dit is mogelijk doordat allianties het vermogen hebben om projecten te
realiseren die de mogelijkheden van individuele organisaties overstijgen (De Man,
2006, Gulati & Singh, 1998). Het resultaat van alliantievorming is dat er nieuwe
bestuurlijke eenheden ontstaan die een nieuw aanbod mogelijk maken. Allianties
kunnen dan ook een bijdrage leveren aan het invullen van leemtes in het totale
stelsel van maatschappelijke voorzieningen. Wat de literatuur over alliantievorming
buiten beschouwing laat is dat allianties onvermijdelijk leiden tot een nieuw geheel
aan maatschappelijke voorzieningen waarin er nieuwe grensvlakken ontstaan tussen
aanbieders in het speelveld. In de beeldspraak van de Münchhausenbeweging
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veranderen wellicht de posities van de wal en het schip, maar het fundamentele
probleem dat er mensen tussen wal en schip kunnen raken wordt door deze
oplossing niet geadresseerd. Het vraagstuk, hoe om te gaan met het totale systeem
van de maatschappelijke zorg overstijgt dan ook het domein van het onderzoek naar
alliantievorming. Bij alliantievorming ligt de focus immers niet op het gehele stelsel
van maatschappelijke zorg maar op het creëren van zinvolle posities binnen dat
stelsel. Daarom is er bij deze studie niet direct aangesloten bij de theorie over
alliantievorming.

Economische theorie over ketensamenwerking levert een bijdrage aan het inrichten
van financiële sturingsmechanismen die effect hebben op samenwerkingsgedrag. Bij
de vormgeving van ketensamenwerking levert de theorie instrumenten om de kosten
van coördinatie te beperken en om te bevorderen dat baten en lasten van de
samenwerking op een aanvaardbare wijze verdeeld worden (Gulati & Singh, 1998).
Ook leveren zij inzichten om bronnen voor samenwerking te managen (Selsky &
Parker, 2005). Vertrouwensopbouw is in deze theorieën een belangrijke randvoor-
waarde en een belangrijk effect van goed ketenmanagement.

De leden van de Münchhausenbeweging laten zien dat de financiële systemen in
de maatschappelijke dienstverlening perverse prikkels bevatten. Steeds opnieuw zijn
er voorbeelden van situaties waar eigenbelang van organisaties haaks lijkt te staan op
het dienen van de doelgroep. Bruijn (2001) gaat uitvoerig in op de perversiteit van
financierings- en meetsystemen. Hij schrijft de perverse effecten toe aan de
eenzijdigheid van meetsystemen. De oplossing van de problematiek zoekt hij binnen
het eigen domein. Hij bepleit een optimalisatie van meetsystemen door deze vorm te
geven als een combinatie van proces- en productindicatoren. Zo ontstaat een
financieringssystematiek die gebaseerd is op een gebalanceerde weging van ver-
schillende soorten uitkomsten. Hij constateert echter tevens dat de effectiviteit van
de zo ontwikkelde systemen lager wordt, naarmate de sturingspretenties hoger zijn.
Daarmee komt de begrenzing van de mogelijkheden van financiële sturing nadruk-
kelijk in beeld. Deze studie bekrachtigt die conclusie en biedt een nieuwe oplos-
singsrichting. Deze bestaat erin dat bestuurders worden opgeroepen om financiële
motieven niet leidend te maken bij ketensamenwerking. De focus wordt verlegd naar
het dienen van de doelgroep. Dit betekent dat het gaat om een hernieuwing van de
focus op het effectief realiseren van de maatschappelijke taak waartoe deze
organisaties zijn opgericht. Uit deze studie blijkt dat het hiervoor benodigde
tegenwicht wordt gevormd door betrokkenheid. De Münchhausenbeweging accen-
tueert de betrokkenheid bij het lot van de doelgroep en biedt op die manier een
tegenwicht tegen andere motieven.

Een laatste stroom van inzichten over ketensamenwerking die hier wordt opgevoerd,
wordt gevoed door bronnen die gaan over de inrichting van het maatschappelijke
speelveld en over het daarbij behorende politieke keuzeproces. Deze inrichting van
het maatschappelijke speelveld is niet alleen een taak van de overheid. Selznick
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houdt al in 1957 een pleidooi voor institutioneel leiderschap waarbij bestuurders van
organisaties de rol van staatsman kiezen. Zij maken zich medeverantwoordelijk voor
het onderhouden van institutionele banden en van waarden die helpen bij de
realisatie van maatschappelijke belangen. Hij signaleert dat alle organisaties, inclusief
private organisaties, hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Onder de noemer van
‘social ecology’ bouwen Astley en Frombrun (1983) voort op zijn werk. Zij
ontwikkelen een classificatiesysteem voor vormen van gedrag waarmee organisaties
werken aan de balans tussen eigenbelang en publiek belang. Hun werk is waardevol
voor het onderhavige vraagstuk. Het beperkt zich echter tot het abstracte niveau van
de classificatie. Er wordt niet beschreven hoe dergelijke doelen in de praktijk
gerealiseerd kunnen worden. Waddock en Post (1991) concretiseren deze denklijn.
Zij bepleiten vormen van sociaal ondernemerschap die katalytische veranderingen in
de maatschappij nastreven. Zij benoemen het hanteren van de complexiteit van het
maatschappelijke veld als de opgave van zo’n leider. Ook benadrukken zij het belang
van geloofwaardigheid en betrokkenheid van bestuurders die een dergelijke rol op
zich nemen. De gedachte is dat leiders gemeenschappen moeten vormen waarin
draagvlak ontstaat voor de beoogde veranderingen. Waddock en Post geven echter
geen invulling aan de wijze waarop dergelijke gemeenschappen opgebouwd kunnen
worden en waarop zij kunnen worden onderhouden.

Gray (1989, 2004) bouwt verder voort op dit gedachtegoed. Zij beschrijft een
concrete aanpak voor het creëren van samenwerking in het complexe maatschap-
pelijke domein. Haar betoog concentreert zich op vormen van leiderschap die in
staat zijn belanghebbenden aan tafel te brengen, een open dialoog te creëren en op
het juiste moment te komen tot beleidsmatige doorbraken. Zij bepleit oplossingen
die lopen langs de lijn van politieke beleidsvorming en aansluitende uitvoering van
dat beleid. Toegang tot de overheid en beïnvloeding van de overheid vormen een
centrale sleutel in haar aanpak. Hiermee bouwt zij een referentiekader dat zeggings-
kracht heeft voor het politieke proces van versterking van ketensamenwerking. De
weerbarstigheid van het proces van vertrouwensopbouw blijft daarbij onderbelicht.
Vertrouwen wordt door Gray vooral gerelateerd aan het creëren van een goed
gespreksklimaat (p. 171). De studie van de Münchhausenbeweging toont aan dat
betrouwbare uitvoering van samenwerkingsprojecten een veel belangrijker basis
voor vertrouwen oplevert. Een dergelijke oriëntatie op praktische samenwerking
mist in het werk van Gray.

In de literatuur zijn ook bronnen stevig gegrond in de uitvoeringspraktijk van
ketensamenwerking. Zij bepleiten vormen van kleinschaligheid waarmee op een
praktische wijze wordt samengewerkt. Veel van de principes die in deze literatuur
naar voren komen, zijn herkenbaar in het initiatief van de Münchhausenbeweging.
Het gaat om het verbinden van partijen op een gemeenschappelijk doel. Het gaat om
kleinschalig werken en om oriëntatie op de uitvoering. In het navolgende passeren
drie van dergelijke bronnen de revue.

Huxham en Vangen (2000) beschrijven een aanpak voor ketensamenwerking
waarbij kleinschalige samenwerkingsinitiatieven bijdragen aan de vorming van een
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gezamenlijke agenda. In hun bijdrage gaan zij in op structuren, processen en
actoren. De kern van hun betoog is dat het erom gaat om al doende een gemeen-
schappelijke agenda te vormen en deelnemers verbonden te houden op deze agenda.
Als kern van de problematiek schetsen ze dat het managen van structuur, proces en
actoren buiten de beheersing van ieder van de deelnemers ligt. De oplossing vinden
zij in een kleinschalige aanpak waarmee initiatieven ontstaan die de samenwerking
in de beoogde richting stuwen. Het gaat volgens hen om energie, betrokkenheid,
vaardigheden en doorzettingsvermogen.

In zijn analyse van de regimeverandering in Rotterdam beschrijft Tops een
vergelijkbare zoektocht. Hij vertrekt vanuit de intentie dat “het stadsbestuur een
herkenbare en betekenisvolle rol kan spelen in een stedelijke omgeving die als
onoverzichtelijk en gefragmenteerd wordt ervaren” (Tops, 2007, p. 7). Met een
verwijzing naar de regimetheorie (Stone, 2005) beschrijft hij de manieren waarop er
in de stad gewerkt wordt aan het creëren van een netwerk van platforms waarop
zaken gedaan worden door wisselende coalities. Een dergelijk regime komt tot leven
door een sterke oriëntatie op acties. Zo wordt zichtbaar dat ‘een stedelijke overheid
ertoe kan doen en een verschil kan maken’ (Tops, 2007, p. 314). Tops beschrijft hoe
de kracht van een dergelijk regime ontstaat als er een sterk gevoel van urgentie is, als
er sprake is van mobilisatie van mensen, als de complexiteit teruggebracht kan
worden tot eenvoudige oplossingen en als de uitvoering centraal gesteld wordt.

Pedersen et al. (2008) gebruiken het begrip pluricentrische coördinatie. Zij
bepleiten dat de overheid samenhang creëert door het scheppen van iconen die
beeldbepalende keuzen markeren in de stedelijke besturing. Voorbeelden van zulke
iconen zijn gebouwen die bepalend zijn voor de sfeer en rol van een wijk of buurt.
Door sturing te geven aan dergelijke beeldbepalende keuzen, kan de overheid een
reeks effecten bereiken, zonder dat zij hierop zelf direct stuurt.

Inzichten uit de bovenstaande bronnen bekrachtigen de aanpak van de Münch-
hausenbeweging. Deze bronnen hebben echter ook het gemeenschappelijk kenmerk
dat zij vertrekken vanuit het perspectief van de publieke bestuurder. De Münch-
hausenbeweging belicht het vraagstuk vanuit het perspectief van de maatschappe-
lijke organisaties. Daarbij geldt nog sterker dat de macht om te sturen beperkt is.
Kunnen maatschappelijke partners een vergelijkbare beweging op gang brengen
zonder de beschikking over de klassieke beleidsinstrumenten van de overheid en
zonder in een strijd om de macht met de overheid verwikkeld te raken? Bij de
beantwoording van deze vraag springen de begrippen urgentie en succes prominent
in het oog. Bij de Münchhausenbeweging vormt het vieren van successen een sleutel
tot de voortgang. De beweging behoudt haar energie door een kettingverhaal van
successen. Waar de macht ophoudt, ontwikkelt de Münchhausenbeweging het
vermogen om mensen te mobiliseren door de urgentie van de situatie te belichten
en door zichtbaar te maken dat het mogelijk is het verschil te maken.

Uit het geheel wordt zichtbaar dat de literatuur een veelheid aan inzichten aanreikt
voor de vormgeving van ketensamenwerking. Geen van de benaderingen geeft een
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sluitende oplossing voor de onderhavige problematiek van samenwerking in een
complex en versnipperd veld. Bestaande theorie schiet tekort. De kracht van de hier
geschetste aanpak is dat er een aanvullende benadering ontstaat.

12.3 De inzet van een consensusbeweging

Een tweede kennisdomein waar deze studie over gaat, is het domein van het
organiseren als een beweging. In deze studie wordt zichtbaar hoe de initiatiefnemers
hun Münchhauseninitiatief na verloop van tijd omdopen tot de Münchhausenbewe-
ging. Deze naam is wel gekozen. Tijdens het onderzoek blijkt dat het gekozen
samenwerkingsverband het best te typeren is als een beweging en wel als een
consensusbeweging (Rao et al., 2000). Een consensusbeweging wordt, net als andere
sociale bewegingen, gekenmerkt door de vorming van een gemeenschap van mensen
die betrokken zijn bij een gezamenlijk thema en die deze betrokkenheid onder-
houden door activisme. In deze studie wordt verder als kenmerk van sociale
bewegingen opgevoerd dat zij een oppositioneel karakter hebben (Jordan et al.,
2002, Tourraine, 2002). Voor dit aspect geldt dat een consensusbeweging een
bijzonder karakter heeft. Zo’n beweging opponeert niet tegen een andere partij die
overtuigd en veranderd moet worden. Zo’n beweging opponeert tegen bestaande
manieren van doen en bestaande systemen, waarvan de leden zelf onderdeel
uitmaken. De naam van de Münchhausenbeweging symboliseert deze gedachte.
Het gaat erom dat de leden van de beweging zichzelf ‘aan de eigen haren uit het
moeras trekken’.

Anders dan bij de meeste sociale bewegingen, wordt het domein waarop een
consensusbeweging actief is niet gevormd door een maatschappelijk veld. Een
consensusbeweging is actief in een organisatorisch veld of in de verbinding tussen
vertegenwoordigers van verschillende organisatorische velden. Een organisatorisch
veld is het discours van belanghebbenden die de verbinding leggen tussen organisa-
ties en instituties. Het bestaat uit vertegenwoordigers van toezichthoudende orga-
nen, deskundigen, consumenten, leveranciers en organisaties die vergelijkbare
goederen of diensten voortbrengen (Rao et al., 2000).

Een consensusbeweging ontstaat volgens Rao et al. (2000, p. 259) als een
organisatorisch veld gefragmenteerd is geraakt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als
doelen van spelers in het veld conflicteren, als bevoegdheden overlappen, als het
aantal spelers groot is en als ieder van hen onvoldoende macht heeft om het veld te
structureren. In dit onderzoek over de Münchhausenbeweging is er sprake van
meerdere organisatorische velden (wonen, werk, leren, zorg). De problematiek
ontstaat op de grensvlakken. Juist door slechte aansluiting op deze grensvlakken
dreigen kansarme mensen tussen wal en schip te vallen. Ook daar, blijkt uit deze
studie, kan een consensusbeweging haar invloed hebben.

Het doel van een consensusbeweging is om een nieuw gemeenschappelijk geloof
en een nieuwe samenhang aan te brengen in het veld. In deze studie wordt zichtbaar
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dat dit precies is wat de leden van de Münchhausenbeweging beogen. Ze willen uit
eigen elan een nieuwe manier van denken tot stand brengen die breed draagvlak
heeft in het veld. Daarvoor kiezen ze deze werkvorm van een consensusbeweging.

In lijn met de bevindingen uit de literatuur over zingeving en uit de social movement
theorie wordt in deze studie zichtbaar dat betrokkenheid een belangrijke basis
vormt voor de samenwerking. De thematiek van betrokkenheid heeft hier een
veel prominentere plaats dan in de eerder aangehaalde literatuur over ketensamen-
werking.

In de literatuur over zingeving wordt zichtbaar dat mensen voor de realisatie
van doelen die verbonden zijn met diepe eigen drijfveren, extra energie weten vrij
te maken (Weick, 1995, De Blot, 2006, Senge et al., 2006). De noodzaak voor
dergelijke energie wordt in de casus zichtbaar, als de leden van de beweging
opschrijven dat het gaat om een lange adem, gedrevenheid, betrokkenheid en passie
(Münchhausenmanifest).

Vanuit de social movement theorie wordt zichtbaar dat betrokkenheid nodig is
om de institutionele entrepreneurs te vinden, die kansen kunnen ontdekken en die
mensen kunnen mobiliseren om daarop in te spelen (Rao et al., 2000, p. 240). Het
gaat om mensen die een grondige kennis hebben van het werkveld, die gevoed is
doordat zij daarin alle dagen werken (Crossley, 2002). Zij kunnen van binnenuit de
expertise en de creativiteit opbrengen om de blokkades te overwinnen die de
realisatie van hun ideeën in de weg staan. Alleen vanuit die betrokkenheid kan
een stagnerend veld nieuw leven ingeblazen worden. Het gaat, aldus Crossley
(p. 176), om ‘mensen met persoonlijke ervaringen waardoor zij geraakt zijn en die
verweven zijn in bredere gemeenschappelijke ervaringen waardoor het gehele veld
geraakt is. Het gaat om mensen van wie de acties niet gegrond zijn in abstracte
logische redeneringen maar in een gevoel voor de realiteit dat zij verworven hebben
door hun directe betrokkenheid. Hun ervaring biedt hen een tweede natuur en een
sociaal instinct waarop zij hun handelen baseren.’

De nadruk op de afhankelijkheid van deze persoonlijke inzet van de initiatief-
nemers heeft veelvuldig geleid tot de vraag of dit ook niet het zwakke punt is van de
beweging. Is de Münchhausenbeweging niet gedoemd ten onder te gaan, als haar
oprichters er eens afscheid van zullen nemen? Deze vraag wordt ook binnen de
beweging onderkend. Hierover wordt weerkerend gesproken. Tijdens een bijeen-
komst op 5 maart 2009 wordt de noodzakelijke verbreding bekrachtigd door de
sociëteit vorm te geven op wisselende locaties en door te kiezen voor een wisselend
gastheerschap. In deze studie is vermeden om gedetailleerd in te gaan op de rol en
bewegingen van individuele personen. Uit de waarnemingen in de casus wordt
echter wel zichtbaar dat het initiatief in de loop der tijd verschuift. Sommige van de
initiatiefnemers nemen meer afstand en zijn soms langere tijd niet persoonlijk
aanwezig tijdens bijeenkomsten. Andere mensen, waaronder Ton Quadt, Wim
Spierings, Roel Rol, Jan Steinvoort en Adriaan Zeijlmans, nemen het stokje over.
Zij tonen zich medeverantwoordelijk voor de voortgang van de beweging en zij
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nemen de rollen op zich als lid van het bestuur van de beweging en als gastheren van
de sociëteit. Na de bespreking van maart 2009 groeit hun aantal. Steeds anderen
treden in de schijnwerpers en laten zo zien dat ze bereid zijn leiderschap te tonen in
de beweging en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het uitdragen van het
gedachtegoed. Deze studie maakt dan ook zichtbaar dat betrokkenheid geen
achilleshiel van een dergelijke beweging hoeft te zijn. Het is echter wel noodzakelijk
dat leiders van een dergelijke beweging actief nadenken over de wijze waarop zij
andere trekkers mobiliseren.

Een toevoeging aan de bestaande theorie over zingeving en de social movement
theorie vormt het accent dat in deze studie ligt op vertrouwensopbouw. In de social
movement theorie is dit thema onderbelicht. Rao et al. (2000) benadrukken vooral
het belang dat er een brede gedragenheid ontstaat voor een gedachtegoed. Zij laten
zien hoe de communicatie binnen een beweging ertoe bijdraagt dat er een gemeen-
schappelijke visie op gewenste ontwikkelingen ontstaat. Zij besteden echter weinig
aandacht aan de handelingspraktijk van partners in een consensusbeweging. Daar-
door wordt onvoldoende aandacht besteed aan de vraag hoe de partners in de
dagelijkse praktijk omgaan met de gezamenlijk verworven inzichten. In de casus van
de Münchhausenbeweging wordt pijnlijk zichtbaar hoe de ontwikkelingen rondom
De Nagtegaal ertoe leiden dat gemeenschappelijke idealen ondergesneeuwd dreigen
te raken als er grote persoonlijke of organisatorische belangen op het spel staan. De
dagelijkse praktijk van de samenwerking wordt sterk beïnvloed door vraagstukken
van legitimiteit en van marktwerking. Het veld zit vol met prikkels die maken dat
institutionele belangen en economische belangen soms kunnen prevaleren boven
belangen van individuele mensen met een hulpvraag. Als organisaties in de
problemen komen doordat zij regels overtreden of doordat zij financieel in zwaar
weer komen, is dat voor hen zeer schadelijk. Een beweging van mensen die
organisatorische verantwoordelijkheden dragen, is dan ook een beweging van
mensen die op deze terreinen grote afbreukrisico’s lopen. Imago’s en marktposities
zijn in het geding. Onder het discours van samenwerking schuilt een wereld van
‘checks en balances’ en een wereld van concurrentie. In deze tijd van kritisch
toezicht door overheid, van invloedrijke media en van een krimpende economie mag
de invloed van dergelijke impulsen niet worden onderschat.

In deze studie wordt zichtbaar dat het niet gemakkelijk is om nieuwe werkwijzen
tot stand te brengen. Het gaat om het creëren van nieuwe normen en waarden. In
een persoonlijk interview zegt Piet Boekhoud dat het daarbij niet gaat “om
fatsoensregels, maar om echte regels die identiteit geven aan de stad”. De crux zit
in het woord ‘echte’. Uit de context wordt duidelijk dat hij bedoelt dat het gaat om
regels die ook echt werken en die worden toegepast omdat mensen erin geloven.

De cirkel van succes wordt hier opgevoerd als het antwoord voor deze opgave.
Het gaat erom dat partners bij kleine initiatieven laten zien dat de oplossingen
werken en dat zij onderling betrouwbaar zijn. Zo ontstaat vertrouwen in de praktijk
van het handelen. Deze handelingsgerichte benadering van het begrip vertrouwen is
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van grote praktische betekenis. Het gaat niet alleen om goede intenties. Het is niet
voldoende als partijen uitspreken dat zij bereid zijn om zich in samenwerkings-
verbanden onderling afhankelijk te maken. Het gaat erom dat partijen daadwerkelijk
in de praktijk van alledag samenwerken en dat zij zorgen dat gezamenlijke
initiatieven tot een succes gebracht worden (Mayer et al., 1995, p. 729). Door de
opbouw van dergelijke concrete vormen van vertrouwen ontstaat vertrouwen in het
gehele stelsel. De concrete kleinschalige initiatieven maken zichtbaar dat er in het
gefragmenteerde organisatorische veld een nieuwe werkelijkheid kan ontstaan. Zulk
vertrouwen vormt de grond onder de samenwerking. Dit vertrouwen ontstaat, aldus
Reed (2001, p. 223) als een nieuw stelsel ontstaat dat ‘een samenhangende verklaring
biedt voor de reproductie van gedrag in organisaties en in andere sociale verbanden’.
Het opbouwen van een dergelijke samenhangend stelsel van samenwerkingsrelaties
is het doel van de Münchhausenbeweging. Als mensen in organisaties dit stelsel
daadwerkelijk omarmen, ontstaan nieuwe kansen voor kansarme mensen. Dit stelsel
wordt in deze studie getypeerd als een betekenisgevend systeem. Het legt de basis
voor gedragspatronen die verankerd raken in een ‘script’ dat uitdrukking geeft aan
een ‘gedeelde betekenis van mensen die werken op onafhankelijke tijden en locaties’
(Grey & Garsten, 2001, p. 241).

Zo wordt zichtbaar dat de Münchhausenbeweging op zoek is naar een nieuwe
samenhang in de organisatorische velden waarop zij actief is. Voor de totstandko-
ming van deze samenhang is vertrouwensopbouw van cruciaal belang. De aanpak
waarmee de Münchhausenbeweging verwacht het benodigde vertrouwen te kunnen
opbouwen is gebaseerd op kleinschaligheid.

12.4 Implicaties van het onderzoek

Als doel van de beweging formuleren de initiatiefnemers dat er structureel iets
verandert in de stad. Het gaat om het bereiken van duurzame verbeteringen van de
situatie van de doelgroep. De vraag is nu of een dergelijke duurzame verbetering is
gerealiseerd. Rao et al. (2000) stellen dat er sprake is van duurzame verandering als
er daadwerkelijk een nieuwe eenheid in het gefragmenteerde veld ontstaat. Hiervoor
is het nodig dat er handelingsperspectieven ontstaan die weerklank vinden onder
gebruikers en die maken dat er mobilisatie van de massa ontstaat (Snow & Benford,
1992). Dit betekent dat er een nieuw samenwerkingsrepertoire ontstaat dat op-
schaalbaar is, dat niet afhankelijk is van individuele personen en dat een adequate
oplossing biedt voor de benoemde problematiek. Om dit tot stand te brengen is het
niet alleen nodig om te komen tot een nieuwe overtuiging. Het gaat ook om het
verspreiden van de nieuwe overtuiging. Deze verspreiding is niet gemakkelijk. Het
probleem is dat er in een gefragmenteerd veld vaak onvoldoende structuren zijn die
verspreiding van nieuwe inzichten mogelijk maken. Daarom is er een veelheid aan
verschillende initiatieven nodig om de boodschap uit te dragen. Naast directe actie in
het veld en directe beïnvloeding van mensen in de onmiddellijke nabijheid gaat het
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daarbij onder meer om bredere vormen van communicatie door bijvoorbeeld
gezaghebbende deskundigen en vertegenwoordigers van betrokken instituties.

Een van de initiatiefnemers zegt het in januari 2008 letterlijk. Hij formuleert dat
de opzet pas geslaagd is als je over het punt heen komt dat alles lukt. Je bent dan over
het punt heen dat succes, succes aantrekt. Het punt dat er flow ontstaat. De
initiatiefnemers constateren dat dat punt nog niet is bereikt. Moeiteloos wordt er
bij die gelegenheid een reeks van twaalf initiatieven in Rotterdam genoemd die
zichtbaar maken dat het mogelijk is om op de beoogde manier tot successen te
komen. Een meerderheid van deze initiatieven is niet direct vanuit de Münchhau-
senbeweging ontstaan. Het zijn kleinschalige initiatieven van lokale vernieuwing die
verbonden zijn aan mensen die in staat zijn het verschil te maken. Het zijn
initiatieven die op tal van plaatsen ontstaan en die ‘eilanden van hoop’ vormen.

Ook vanuit de Münchhausenbeweging wordt een reeks successen zichtbaar. Er
ontstaat een stevige kern van mensen die desgevraagd veel heil zien in de aanpak van
de beweging. Landelijk krijgt de beweging een zekere bekendheid doordat er over de
beweging wordt gepubliceerd en doordat er bij seminars en congressen aandacht
gegeven wordt aan deze aanpak. Mijzelf gebeurt het steeds vaker dat tijdens lezingen
blijkt dat mensen bekend zijn met de Münchhausenbeweging en sympathiek staan
tegenover het gedachtegoed.

Er is een basis gelegd. Mensen uit het veld zijn betrokken. Verschillende
deskundigen die dicht bij het veld staan tonen hun betrokkenheid. Maar er is ook
nog steeds een grote groep maatschappelijke instanties in en buiten Rotterdam die
nog onbekend zijn met het gedachtegoed of die terughoudend zijn om zich aan te
sluiten bij de beweging. De beweging heeft een hoopgevende start gemaakt, maar de
beoogde structurele verandering is nog niet bereikt.
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De CoBrA-beweging wordt in minder dan drie jaar tijd een alom bekende noemer
waaronder een belangrijke omwenteling in de kunst plaatsvindt. Haar belangrijkste
bijdrage is dat zij een impuls geeft aan het denken van haar leden. Het proces van
deze beweging wordt getypeerd met trefwoorden die in deze studie veelvuldig
terugkomen. De Münchhausenbeweging heeft een net zo grote ambitie. Daarbij is
niet duidelijk of de Münchhausenbeweging net zo bekend zal worden als de CoBrA-
beweging. Initiatieven in Rotterdam die uitgevoerd worden in de denklijn van de
Münchhausenbeweging en met betrokkenheid van organisaties die lid zijn van de
Münchhausenbeweging, worden in de publiciteit zelden verbonden aan de naam van
deze beweging. Een dergelijke bekendheid is ook geen direct doel van de leden van
de beweging.

Ook ligt de vraag open of de Münchhausenbeweging een veel langer leven
beschoren zal zijn dan de CoBrA-beweging. Heeft zij haar grootste kracht al gehad
door het creëren van nieuwe denkkaders voor haar leden en door het verruimen van
hun netwerk? Of staat de beweging aan de start van een doorbraak waarmee zij haar
grootste kracht en toegevoegde waarde nog gaat ontwikkelen? Een antwoord op deze
vraag kan niet gegeven worden. Wel ontstaat er zicht op opties voor een voortzetting
van het werk van de beweging.

Het onderzoek biedt aan de Münchhausenbeweging zicht op drie marsroutes.
Allereerst kan de beweging haar kracht als een culturele beweging versterken door
het blijven stimuleren van kleinschalige initiatieven en door het uitdragen van haar
successen. Daarbij lijkt een groei van de sociëteit geen kansrijke optie. De sociëteit
heeft een stabiele grootte. Een sterke groei gaat onvermijdelijk ten koste van haar
informele karakter. Wel veelbelovend is het initiatief om op lokaal niveau verge-
lijkbare ontmoetingsplaatsen in te richten. Deze kunnen op een veel fijnmaziger
manier bijdragen aan het creëren van de gewenste netwerken en van de gewenste
cultuurverandering. Deze aanpak is het meest in lijn met het huidige succes van de
beweging. De kern van deze aanpak ligt in het creëren van ontmoetingsplekken en in
het creëren en vieren van kleinschalige successen. Verder is er ook op bestuurlijk
niveau gesproken over de vernieuwing van het netwerk. Zou het niet mogelijk zijn
om een hele nieuwe groep van gelijkgestemde geesten aan tafel te brengen, die mee
kunnen denken over de verdere verspreiding van het gedachtegoed?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is een nieuw college gevormd in de
stad. De tweede marsroute is om te verkennen of deze vernieuwing wellicht nieuwe
kansen biedt om de beweging rechtstreeks te betrekken bij de verandering van de
politieke context in Rotterdam. Het is meer dan de moeite waard om deze verken-
ning uit te voeren. En het is in lijn met de aanbevelingen van Tops (2007) aan het
college om te trachten maatschappelijke partners, zoals de leden van de Münchhau-
senbeweging, te betrekken in de besturing van de stad.
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De CoBrA-beweging

De CoBrA-beweging is een beweging van kunstenaars die zich aan het einde van de

jaren veertig van de vorige eeuw vormt. De oprichters van deze beweging treffen elkaar

tijdens een groot congres in Parijs. De Tweede Wereldoorlog is op dat moment net

voorbij. Kunstenaars hebben amper in het openbaar kunnen werken. De oprichters van

deze beweging spreken uit dat er in de laatste tien jaar maar weinig schilders zijn

geweest die hun verbazing hebben weten uit te drukken over alles wat er in de wereld

gebeurt. Zij hebben geen nieuwe vormen gevonden om uitdrukking te geven aan hun

innerlijk leven. Een zoektocht naar dergelijke vormen willen zij nu oppakken.

Tijdens het congres wordt zichtbaar dat ze een groot meningsverschil hebben met

hun Franse collega’s. De oprichters van de CoBrA-beweging willen werken zonder

vooropgezet plan en vanuit vrije fantasie. Hiermee kiezen zij een andere ontwikkellijn

dan die van de Franse surrealisten die tijdens het congres prominent de toon zetten.

Door één van de oprichters wordt deze keuze verwoord in een manifest. Het manifest

heeft als titel: ‘La Cause était entendue’ (De zaak was beklonken). Dit manifest is een

directe reactie op een verklaring van de Franse surrealisten die ‘La Cause est entendue’

(De zaak is beklonken) heet. Op 8 november 1948 wordt het manifest van de CoBrA-

beweging in het café Notre Dame te Parijs door haar zes oprichters ondertekend.

In de wereld van de kunst heeft de CoBrA-beweging een grote naamsbekendheid

verworven. Des te opmerkelijker is het dat deze beweging slechts zeer kort heeft

bestaan. In september 1951, minder dan drie jaar na haar oprichting, valt de groep uit

elkaar. Zij wordt dan ook officieel opgeheven. Het resultaat van de beweging is dat de

betrokkenen elkaar versterkt hebben in hun idee van noodzakelijkheid om een nieuwe

weg in slaan. Ieder van hen is vastbesloten om met nieuwe uitdrukkingsvormen in

de kunst bezig te gaan. Vanaf dat moment gaan zij voort met het gebruiken van de

impulsen van de CoBrA-beweging om zich individueel of in kleinere verbanden verder

te ontwikkelen. Terugkijkend wordt deze periode door kunstkenners beschreven als een

belangrijke periode van ontmoetingen, uitwisselingen en onderlinge beïnvloeding

(Vrieze, 2007).

Stokvis (2007, p. 8) typeert de CoBrA-beweging als ‘een groep van noorderlingen,

van barbaren, die wars van alle getheoretiseer spontaan wilden samenwerken. Die het

leven zelf verkozen boven de schone inhoudsloze vorm.’ De sfeer die zij daarbij

opbouwen typeert Stokvis (2007, p. 9) met de leuze ‘geen woorden maar daden!’

Met deze houding gaan zij gedreven aan het werk. Zij willen scheppend bezig zijn en

roepen zichzelf op om zichzelf te veranderen. Dat doen zij met het doel voor ogen om

een nieuwe stijl te ontwikkelen vanuit ‘een jeugdig elan, creatieve vrijheid en

experiment, idealisme, gedrevenheid en vitaliteit’ (Vrieze, 2007, p. 4).
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Het vangen van de volledige complexiteit van de maatschappelijke zorg in de stad
in een overkoepelende procesmatige ketenaanpak is een stap te ver. De studie toont
aan dat de complexiteit daarvoor te groot is. Wel zijn er voorbeelden van klein-
schalige initiatieven die ertoe geleid hebben dat specifieke processen zijn aangepast.
De derde denkbare route is om te onderzoeken of het mogelijk is om steeds weer
analyses te maken van kleinschalige successen en om te kijken welke systemen
afgebroken of verbeterd kunnen worden, om zo te komen tot kleinschalige stroom-
lijning van maatschappelijke zorgverlening.

Ieder van deze routes biedt kansen. Als leden van de Münchhausenbeweging
zeggen we dat het doel helder is en dat er een grote openheid is ten aanzien van de
route. Er is nog genoeg te doen. Aan de slag!

Voor het bredere veld van ketensamenwerking in de maatschappelijke sectoren van
wonen, werken, leren en zorg, is de implicatie van dit onderzoek dat het mogelijk is
een vastgelopen maatschappelijk veld met een beweging voor ketensamenwerking op
te schudden. Zo’n beweging behartigt de belangen van haar doelgroep door een
nieuwe visie te ontwikkelen en door samenwerking tussen haar leden te bevorderen.

Dergelijke bewegingen zijn nodig, omdat het maatschappelijke speelveld steeds
complexer wordt. Het is vooral de ambiguïteit van dit veld, die de partijen parten
speelt. Deze ambiguïteit ontstaat doordat het veld onoverzichtelijk is en doordat
partijen een veelheid aan belangen dienen. Bewegingen voor ketensamenwerking,
zoals de Münchhausenbeweging, kunnen bijdragen aan het verminderen van die
ambiguïteit. Dat doen zij door een nieuwe visie op het werkveld te ontwikkelen en
door een extra verbinding te zijn in het netwerk van samenwerkende partners. Zo
dragen zij bij aan de solidariteit van haar leden met hun doelgroep en met elkaar.

Het aangrijpingspunt van zo’n beweging ligt in zingeving. Het gaat om het
creëren van bewustzijn van de problematiek en van oplossingsmogelijkheden.
Daarmee ontstaan de energie en de creativiteit om in actie te komen. Verder gaat
het om ontmoeting en actie. Zo ontstaat zinvol handelen dat bijdraagt aan een
nieuwe toekomst. Dit handelen kan leiden tot het veranderen van bestaande
culturen, tot beïnvloeding van politieke en bestuurlijke keuzen en tot verandering
van bestaande structuren en processen.

In deze studie wordt zichtbaar dat de Münchhausenbeweging er vooral in
geslaagd is om cultuurverandering tot stand te brengen. De literatuur laat daarnaast
zien dat sociale bewegingen ook politieke invloed kunnen uitoefenen.

Een dergelijke beweging ontwikkelt haar kracht, als zij in staat is om een
collectiviteit van mensen te vormen die zich binden aan het gezamenlijke streven.
Verder is activisme belangrijk. Alleen als er daadwerkelijk wat gebeurt, is de
beweging geloofwaardig. Een verdere basis voor zo’n beweging is dat haar leden
bereid moeten zijn om te opponeren tegen structuren en werkwijzen waarvan zij zelf
onderdeel uitmaken. Het gaat om een baanbrekende impuls in het eigen domein.

De resultaten die zo geboekt worden, kunnen aaneengeregen worden tot een
kettingverhaal van successen. Deze successen zijn belangrijk. Als zij gevierd worden,
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vormen zij een basis voor vertrouwen in de aanpak die de beweging voorstaat. Het
gaat erom dat de partijen met elkaar voelen dat een ieder bereid is zich te verbinden
aan de gekozen oplossingsrichting en dat deze oplossing een veelbelovende nieuwe
structuur voor het veld biedt.

Verder is betrokkenheid een belangrijke succesfactor. Het gaat erom dat mensen
extra energie weten aan te boren en zichtbaar weten te maken. Alleen daarmee zijn
zij in staat het verschil te maken. Zulke betrokkenheid komt tot stand als de
beweging haar leden aanspreekt op hun diepste drijfveren. Zij wordt zichtbaar in
de toon en de houding van de betrokkenen. Zij wordt ook zichtbaar als leden van de
beweging persoonlijke en professionele betrokkenheid laten zien door te werken op
het grensvlak van werk en privé.

Een dergelijke beweging vraagt om een informele en een relatief open structuur.
Het gaat erom dat de leden elkaar met plezier treffen. Daarbij moeten zij bereid zijn
tot zaken te komen. In de balans van openheid en geslotenheid moet zo’n beweging
voldoende hecht zijn om loyaliteit op te bouwen en om elkaar te kunnen aanspreken
op gedrag. Tegelijkertijd is er openheid naar nieuwe toetreders nodig. Een beweging
mag nooit een bolwerk worden van partners die exclusieve relaties nastreven.

De oplossing die de Münchhausenbeweging aanreikt voor dit veld van de maat-
schappelijke zorg, zit in kleinschalig werken. De leden van de beweging zijn ervan
overtuigd dat het veld zo complex is, dat er geen sluitende oplossingen gevonden
kunnen worden. Daarom is het nodig steeds opnieuw met kleinschalige initiatieven
te werken aan gerichte oplossingen voor specifieke doelgroepen. Dan nog zullen er
mensen tussen wal en schip raken. Zij moeten individueel en soms regeldoorbrekend
geholpen worden.

Deze gedachte biedt een uitweg voor het vastlopende maatschappelijk veld. Het is
nog niet voldoende gelukt om deze gedachte breeduit geaccepteerd te krijgen. Er is
een veel grotere groep aanhangers nodig die helpt om een praktische en werkbare
vertaling van het gedachtegoed van de Münchhausenbeweging te maken. Deze
studie vormt dan ook een oproep om de mogelijkheden van deze route verder
te verkennen. Zij vormt een bekrachtiging van de oproep van de leden van de
Münchhausenbeweging aan de organisaties om zich bij deze beweging aan te sluiten
en aan de politiek om een steun in de rug en om regelruimte te creëren om van
bestaande paden af te wijken als deze paden het succes van de doelgroep in de weg
staan (Münchhausenmanifest).
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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.

Geen
nee zeggen 

Buiten
kaders
denken  

Verantwoordelijkheid
nemen 

Belang van de mens met
een vraag zien

Elkaar
respecteren 

Zaken doenKansen
creëren

Successen
vieren 

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.

Urgentie Kleinschaligheid
Structurele
oplossingen 

Betrokkenheid

Vertrouwen

Complexe
probleem-
situatie 

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.

Cultuurverandering

Beïnvloeding van politiek
en stadsbestuur 

Structuurverandering

Bewust-
wording

Ontmoeten

Doen

Zingeving        

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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Summary

The Münchhausen Movement: Movement for Collaboration in Chains
a study about collaboration between public institutions in Rotterdam

There has been a tremendous reform in the public sector in the past decades. This
has lead to splintering of the offer of social services. At the same time we see that
many of the most vulnerable people in the society are insufficiently capable of
shaping their own search for help. They tend to fall through the cracks. In the
splintered field this leads to a rapid growth of multiparty collaboration. This
collaboration is necessary in order to create integrated care. Only through multi-
party collaboration, an integral answer can be given to the needs of vulnerable
people.

Multiparty collaboration is not easy. Coordination is difficult, the playing field
can not be overseen easily and the players have a diversity of interests. Because the
government has cast off many tasks of the public sector to the market, it now only
has a limited ability to manage collaboration. The question is how public organisa-
tions take up their social responsibility. How can they make their mission come
true? How can they make sure that together they can continue to serve the interests
of the weakest people in this society?

The objective of this study is to develop new knowledge for the improvement of
collaboration between public organizations in order to contribute to the delivery of
integral solutions for the most vulnerable people. The study aims to add new
knowledge to the theory on chain management. For the execution of this research
project, an intensive and longitudinal study of a single case, that of the Münchhau-
sen Movement, has been chosen. This Rotterdam Movement forms a unique
example of an initiative that is created in the field of public institutions and that
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is intended to contribute, from within their own élan, to the fate of vulnerable people
in the city. While studying the case it appears that the initiators try to solve the
problem situation by creating a movement. Thus the study of the case leads to
literature on social movement theory. This study also adds knowledge to this theory.

The founders of the Münchhausen Movement meet each other during a summer
debate. The debate is about the low-end of the housing market. It takes place on
Tuesday, September 7, 2004 in the Pauluskerk (St. Paul’s church) in Rotterdam.
They meet each other after the debate. They held themselves responsible and
determine that the problems of this target group partially originate from the pour
link between their organisations. In order to solve the problem, they start looking for
kindred spirits. Thus the summer debate forms the preamble to the founding of the
Münchhausen Movement. In 2005 the initiative of the Münchhausen Movement
gains shape. Six founders meet on a monthly basis and give shape to a search for
collaboration. Thus they try to bring about, in various ways, initiatives that
contribute to the solution of the problems. The founders embody their intentions
in the Münchhausen manifest.

As off October 2005 I join the initiative as researcher. I want to support and describe
this initiative through participative research. The research is a search for lessons that
can be learned from the case. To this end I use the methodology of grounded theory.
This is a series of research techniques that have been developed in sociology during
the sixties of the previous century. Over time a debate occur within this research
methodology. This study follows the Straus approach. Strauss is one of the founders
of the methodology. By following Strauss, a study design is developed in which,
during the second phase of the research, literature is used intensively. This creates
the opportunity to increase the explanatory power of the research for the case and to
broaden the explanatory power to the domain of multiparty collaborations between
public institutions. This also creates the opportunity to make explicit which new
knowlegde this study adds to existing theory.
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The research questions of this study are listed in table 1.

Objective To develop new knowledge for the improvement of collaboration

between public organizations in order to contribute to the delivery

of integral solutions for the most vulnerable people.

Empirical research question How do the members of the Münchhausen Movement create

multiparty collaboration?

Sub-questions 1. Which concepts describe the approach of the collaboration of

the members of the Münchhausen Movement and what is the

mutual connection between these concepts?

2. How can the approach of the Münchhausen Movement be

characterized? What kind of process do the members of the

Münchhausen Movement put in motion and what is the

mutual connection between the various aspects of this

process?

Table 1 The research questions of this study

The first sub question considers the approach of the members of the Münchhausen
Movement. The study creates insight in the events of the case at various levels. First
of all there is the level of tangible actions. The most pronounced element of the final
approach the members of the Münchhausen Movement choose, is a club. This is
where the members of the Movement meet one another and tell stories about
successful initiatives. This is also a place where they have the opportunity to request
for help for specific problems of the target group. The approach is characterised by a
circle of success. It consists of creating opportunities to spring into action, doing
business in order to create mutual initiatives and stimulating each other to share the
successes. Thus a small-scale approach is created that has dynamics whereby success
invokes success.

A second level of insight concerns the values of the Münchhausen Movement. The
study shows that five values are developing that are of importance to the success of
the collaboration. These values are (1) seeing the needs of the person in need for
help, (2) not saying no, (3) respecting each other, (4) taking responsibility and
(5) thinking out of the box. Of these especially the value of ‘not saying no’ is
accentuated time and again. The entirety of values of the Münchhausen Movement
takes shape in a code of conduct.
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The concepts that typify the approach of the Münchhausen Movement are
illustrated in figure 1.

Not
saying ‘no’ 

Going
beyond
the
rules 

Taking responsibility

Seeing the needs of people
in need for help 

Respecting
each other 

Doing business
Opportunity

creation

Celebrating
success

Figure 1 The values of the Münchhausen Movement, grouped around the circle of success

The third level of insight into the approach of the movement concerns the identity
of the Movement and the system of convictions of its members. With this the
Münchhausen Movement is typified as a movement for collaboration in chains.
The use of the concept movement, as typification for a form of multiparty
collaboration, is new. In management literature about multiparty collaboration
this concept does not exist. This typification is elaborated and confirmed in this
study.

The meaning of the concept of a movement is further discussed with the aid of the
Social Movement theory. Thus it becomes clear that a movement can be characte-
rised as a community with a common goal and with common values. A movement is
further characterised by its use of activism. Both these characteristics of social
movements are applicable to the Münchhausen Movement. A third distinctive
property of a social movement is its oppositional character. Movements oppose
against existing political or cultural authorities. In the Münchhausen Movement
there is also a certain form of opposition. The members of the movement oppose
against the situation of weak collaboration between public institutions. Typical for
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the Münchhausen Movement is that its members envision themselves as the most
important party responsible for solving these problems. This intention is expressed
in the name of the movement. The name refers to the Baron of Münchhausen, who
‘is doing his duty as a soldier’ and who ‘pulls himself from the marsh by his own
hairs’. In recent publications from the Social Movement Theory, examples of
movements are described that also make themselves co-responsible for solving the
problems they list. They are characterised as consensus movements. In line with
these findings also the Münchhausen Movement is typified here as a consensus
movement.

The Münchhausen Movement is further typified as a pursuit of collaboration in
chains. For this the concept ‘chain’ was chosen from a series of different concepts
for forms of multiparty collaboration. This choice is made because the members
of the Münchhausen Movement are strongly focused on collaboration in the
execution of service delivery. This is a prominent characteristic of collaboration
in chains.

In the literature the concept ‘chains’ is also linked to the pursuit of a coherent
structure of work processes. This is not true for the collaboration in the Münch-
hausen Movement. This chain is more typified by the search for customised
solutions. Therefore the pursuit of this chain can be characterised as personal chain
care. Customized solutions are searched for over and over again for the individual
people requesting help or for specific target groups.

To shape the pursuit of collaboration in chains the members of the Münchhausen
Movement choose for an informal structure. This structure is moderately intensive,
little centralised, simple and heterogeneous. The study shows that it is important
that the members of the Münchhausen Movement work with the balance between
openness and reticence.

The members of the Münchhausen Movement typify their situation as a complex
problem situation, which they are trying to solve through a strategy of small wins.
Thus they strive for achieving structural solutions. For their approach the
creation of a sense of urgency, the creation of commitment and the creation of
trust are important. This way the essence of the conviction of the members of
the Münchhausen Movement is typified with six concepts: ‘complex problem
situation’, ‘urgency’, ‘commitment’, ‘trust’, ‘strategy of small wins’ and ‘structural
solutions’.
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The connection between these concepts is illustrated in figure 2.

Urgency Strategy of small wins
Structural
solutions 

Commitment

Trust

Complex
problem
situation

Figure 2 The essence of the conviction of the members of the Münchhausen Movement

The situation is complex for more than one reason. The actual problems of the target
group are complex and multifarious. Furthermore, solving these problems is
difficult, because different combinations of partners are needed each time. This
hinders the coordination of care. In addition the collaboration between these
partners is even more complicated because of the ambiguity of the situation. The
actors have a multitude of interests, of which helping the members of the target
group is an important one, but certainly not the only one. The Münchhausen
Movement primarily offers an answer to the ambiguity of the situation.

In order to enhance collaboration, the members of the Münchhausen Movement
create a sense of urgency. They do this by presenting poignant examples. Characte-
ristic for the stories they are telling is that they also contain an element of success.
With their examples, the members of the movement ultimately create a narrative
chain. This chain starts with the story of Loes. Loes is a woman, who tended to fall
through the cracks. One of the founders tells about the way in which he and the
partners were able to put the life of Loes back on track. Members of the club are
called to keep this narrative chain going and to continually renew it by coming up
with similar examples. The multitude of all these stories contributes to an
atmosphere that allows to experience that it is possible to make a difference.

A strategy of small wins is created. This approach provides an answer to the
complexity. Thus it becomes possible to solve individual problem situations and to
make a way for creating structural solutions. The small-scale approach also offers
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the opportunity to shape the activism that shows the decisiveness of the movement.
The study shows that the distinction between managerial and executive tasks is
diffuse with such approach. Simply because of the collaboration between people
from various organisational levels new ideas occur, breakthrough becomes possible
and a context can be created that facilitates renewal.

Commitment is the first condition for the success of the collaboration. In the case it
becomes visible that it concerns both personal and professional commitment. This
commitment turns out to consist of commitment to the execution of the work and
commitment to each other. The objective is to create a community that most of all
focuses on the needs of the target group. The study demonstrates that other
perspectives are also relevant for managerial choices. It concerns, amongst others,
the economic perspective and the contextual perspective, which are about the
institutional and legal base for the collaboration. The Münchhausen Movement
recognizes that these different perspectives play a role. Members of the movement
find each of the interests legitimate. However, they emphasize that the commitment
to the execution of the work should never be dominated by interests from the other
perspectives.

Collaboration requires trust. First of all it requires mutual trust. This starts with the
recognition of common intentions. After that it concerns the reliability in the
execution of the work. Only then becomes clear whether the partners can really rely
on each other. In the first year of the collaboration this issue is prominently
discussed. This happens in a specific situation where the solidarity between the
partners is put under pressure. The partners solve this problem. In an evaluation
they draw the conclusion that solidarity forms an important basis for the collabora-
tion. This must be clear before further steps can be taken. Therefore the members of
the Movement write a code of conduct in which mutual respect is an important
element.

A second element of trust is formed by confidence in the approach. The members
of the movement experience, that existing systems cannot prevent vulnerable people
from getting into problems. Therefore they create a new system of common goals
and values. In this study this system is indicated as a meaning system. It forms the
basis for their collaboration. For the success of the approach it is important that
people have confidence in the quality of the meaning system and in the backing they
may derive from it.

The intention of the members of the Münchhausen Movement is to achieve
structural solutions. For this they use the above illustrated approach. The study
shows that over the years a series of small-scale initiatives are taken, which
contribute to the solution of specific problem situations. In addition, the approach
contributes to the creation of a new awareness, the creation of new social ties and the
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creation of a new culture of collaboration. Thus the approach contributes in a
multifarious way to the solution of the indicated problem situation.

The second sub question concerns the typification of the approach of the members
of the movement. They call their approach a search process. This search process is
first of all characterized by the concepts ‘awareness’, ‘meeting’ and ‘action’. During
the meetings awareness about the problematic situation of people is enhanced. From
this awareness the members stimulate one another into action. This interplay of
‘awareness’, ‘meeting’ and ‘action’ is typified as a process of sense making. The
members of the Münchhausen Movement construct a sensible environment, by
framing a problematic situation and by taking action for its resolution.

The approach of the Münchhausen Movement is further typified as a process of
cultural change. The members of the movement stimulate one another time and
again in order to attain new behaviour. They do this by sharing success. Thus they
try to bring about new standards of conduct that contribute to the integrated care for
the target group of vulnerable people.

In addition to this cultural approach, the movement also walks other paths. In
collaboration with politicians and city government the founders try to influence the
regulation and financing of public organisations. During their collective meeting
with the aldermen ‘social’ of the city of Rotterdam, they as yet do not succeed in
attaining a shared starting point and a common approach for a social agenda.

Also the founders tried to enhance the structures of collaboration by mapping out
chain processes. To that end a process group is set up. This approach fails in the first
year. During the discussions about the chain processes an issue of trust arises which
includes both confidence in the approach and mutual trust. Ultimately this leads to a
shift in the collaborative approach of the Munchhausen Movement. The emphasis is
placed on an approach that is typified here as the cultural approach. These findings
lead to the conclusion that the political approach and the structural approach as yet
have not appeared to be successful. However, this does not mean that they could not
or should not belong to the repertoire of a consensus movement.

All in all the Münchhausen Movement becomes visible as a movement for
collaboration in chains. The search process the members of the Movement go
through is typified as a process of sense making. The members are especially
successful in creating an approach that leads to cultural change. The initiatives they
take to influence politics and city government and to implement change in the
structure of processes, have as yet not appeared to be successful. The typification of
the approach as a multifarious search process is indicated in figure 3.
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Cultural change

Influencing politics and
local authorities 

Structural change

Realization

Meeting
people

Action

Sense making      

Figure 3 Typification of the approach of the Münchhausen movement as a multifarious search process

A comparison with existing theory shows that this study especially adds the insight
to the theory about chain management that the degree in which it is possible to close
the chains, is determined by the complexity of the situation. In complex situations it
should be taken for granted that no fully balanced system for collaboration can be
developed. Collaborating partners should deal with this situation by creating tailor
made solutions for specific target groups. Even then there will be people who fall
between the cracks. They should be helped individually, when necessary beyond the
rules.

To the theory about social movements this study especially adds the insight that
trust is of essential importance for consensus movements. Partners in a consensus
movement experience detrimental risks. Therefore relational trust should be built up
carefully. This can be done by demonstrating collective intentions through collabo-
rative initiatives with a high symbolic value. Goodwill and competence trust can be
build through success in realistic collaboration. Thus a circle of success is developed
that keeps a movement alive.

The future of the Münchhausen Movement is unknown. The movement has an
important function, because it contributes to the awareness of its members and to
the growth of the network of its members. With it a significant impulse has been
given to the future collaboration of public organisations in Rotterdam.

Further meaning of the Movement for the future of collaboration could be in the
further dissemination and enhancement of a cultural approach. For this an intended
erection of more locally organised clubs is a promising option. Also, after the local
council elections of 2010, there may be renewed opportunities to collaborate on a
social agenda for Rotterdam with politics and city government.
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Since the failure of the structure approach in the first year, there has not been an
opportunity to take up the process of change of processes and structures. In the
starting phase this approach failed on issues of trust. Perhaps, now that several years
have been invested in trust building, there will be new opportunities for a structure
approach. For this a small scale approach fits best with the experience and working
methods of the Münchhausen Movement.

On a more generic level, the implication of this study is, that it is possible to create a
movement for collaboration in chains in the field of public service delivery. Such a
movement can attribute to a situation where fewer people fall through the cracks.
She does this by strengthening multiparty collaboration and thus contribute to the
provision of integral care.

The essence of such a movement is in sense making. It concerns the creation of
sensible actions. It can achieve either a cultural change, political influence or a
change of existing structures and processes. This study makes it clear that the
greatest opportunities of such a movement are in the creation of cultural change and
in exercising political influence. A movement for collaboration in chains develops its
strength by cherishing collective ambition, by activism and by opposition. What
matters is that the current work methods can be up for debate and that break
through impulses are created within its own field.

In order to bring this about, a movement for collaboration in chains has an
informal and relatively open structure. Friendship and loyalty are important aspects.
They allow partners to share insight and to expect personal and professional
commitment. At the same time such a movement requires openness towards new
members. The collaboration should never lead to the exclusion of other players.

A movement for collaboration in chains works through a strategy of small wins.
It works through creating a series of successes. These successes are celebrated and
they are passed on as a narrative chain. Thus success invokes success.

This way a movement for collaboration in chains forms a promising answer to
the issues of collaboration of this day and age. It offers opportunities for better
service to vulnerable people. This study is a call to explore the possibilities of such
movements.
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Slotwoord

Vijf jaar geleden raakte ik betrokken bij de groep Rotterdammers die de hoofdrol
hebben in dit proefschrift. Met velen van hen heb ik een band opgebouwd. Ik vind
het klasse dat deze mensen het mogelijk maken dat de stad een stukje socialer is en
dat zij steeds weer proberen kansen te creëren voor mensen die tijdelijk of soms
langere tijd in de verdrukking dreigen te raken. Ik ben er trots op dat ik aan deze
beweging een steentje mag bijdragen. Van hen dank ik in het bijzonder Martien
Kromwijk, Aad van Nes en Piet Boekhoud. Martien Kromwijk introduceerde mij in
de beweging en gaf mij van meet af aan de ruimte om overal bij te zijn. Aad van Nes
is voor mij steeds weer het enthousiasmerende eerste aanspreekpunt van de bewe-
ging. Piet Boekhoud weet als geen ander de woorden te vinden die uitdrukken wat
we met elkaar nastreven.

Deze studie biedt mij de kans om bezig te zijn met een veld waarin ik graag werk.
Een veld dat gedreven wordt door gevoelens van sociale verbondenheid en recht-
vaardigheid. Een veld dat kansen biedt aan mensen die buiten de boot dreigen te
vallen, maar dat ook grenzen stelt aan mensen die onze grenzen overtreden. Het is
een veld dat ik waardeer en waaraan ik graag een bijdrage lever.

Van TNO Management Consultants kreeg ik de gelegenheid deze studie deels in
werktijd uit te voeren. Daarmee kreeg ik de gelegenheid bij te dragen aan de
Münchhausenbeweging, bij te dragen aan de kennisopbouw in onze organisatie en
ook bij te dragen aan mijn eigen ontwikkeling. Ook dat waardeer ik bijzonder.

Dank ben ik verschuldigd aan hen die mij hielpen om deze studie uit te voeren.
Robbert Jan Brouwer, Bart-Jan Pennink, Sander van Eekelen, Sigdem Sener, Meta
Peek, Harriet Verkleij en Rik Bijl hebben meegedaan bij het coderen. Zo hebben zij
een bijdrage geleverd aan de interpretatie van het materiaal. Jan Booister, Ellen
Folkersma en Sigdem Sener voerden interviews uit in het kader van deze studie. Zij
reikten nieuw materiaal aan en hielpen ook bij de interpretatie daarvan. Henk
Wagenaar dank ik voor de uitwisseling van bronnen en van ideeën bij de
gezamenlijke voorbereiding van een publicatie over de Münchhausenbeweging.
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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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