
‘Wij hebben ook een keten, maar dan een keten van hartstocht. Een hartstocht om te verbinden’
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Sinds 2005 kent Rotterdam de Münchhausenbeweging.  Deze beweging van zorg- , woning- en welzijnsorganisaties 

stelt zich ten doel om de Rotterdammer ‘die door de planken heenvalt’ te helpen door middel van een ‘keten van 

hartstocht.’ Een portret van drie eigenzinnige bestuurders.

Grensoverschrijdende 
samenwerking  
voor “dolenden”

De aanzet voor het onstaan van de Münchhausenbeweging 

was een controverse tussen Woonbronbestuurder Martin 

Kromwijk en Sjef Czyzewski, bestuurder van  Bouman 

GGZ. Dat was in 2004. Kromwijk dacht destijds dat de 

 patiënten van Bouman GGZ, mensen met een psychische 

stoornis die meestal ook verslaafd zijn en kampen met 

 lichamelijke problemen, konden wonen in huizen die in 

 gewone woonwijken staan. Dit volgens het zogenaamde 

magic mix-principe. Het zou een gunstige uitwerking heb-

ben op de niet-zelfstandige opererende medemens met een 

psychiatrische stoornis. Dat was een gedachtenfout vond 

Czyzeweski. Zijn patiënten of “dolenden”, zoals hij ze aan-

duidt, zouden niet gedijen onder die omstandigheden en 

binnen niet al te lange tijd weer terugvallen in oud – ge-

stoord – gedrag. Bovendien, zo was zijn ervaring, trekken 

zijn patiënten binnen de kortste keren ongewenste elemen-

ten aan en dan verandert het woonhuis van de patiënt in 

een bordeel of een pand waar drugs wordt gedeald. 

Czyzewski en Kromwijk hebben het in verschillende bij-

eenkomsten uitgepraat. Dat leidde, in samenwerking met 

de gemeente Rotterdam, tot een beschermde woonvorm 

voor psychiatrische patiënten op een verdieping van een 

flatgebouw in Rotterdam. In de rest van de flat wonen 

Neen zeggen, is  
geen optie

 normaal functionerende medeburgers. In die flat worden 

de patiënten in een beschermde omgeving intensief bege-

leid, terwijl er tevens een “natuurlijke inbedding” is in de 

maatschappij. De beschermde woonvorm werd een succes. 

Sterker nog: de als niet al te best bekend staande woon-

wijk is enorm vooruit gegaan. Het zorgde voor een mooi 

compliment van de toenmalige deelraadvoorzitter: ‘Doe me 

nog maar zo’n woonvorm.’ 

Grensoverschrijdend
En met deze vorm van “samenlevingsopbouw” is het 

 begonnen. Twee bestuurders die uit twee verschillende 

 werelden kwamen en twee verschillende visies hadden, 

vonden elkaar. Enthousiast geworden door deze grens-

overschrijdende samenwerking  wilden de bestuurders 

meer. ‘Wat kunnen we voor elkaar en de stad betekenen?’, 

zo formuleerde Czyzewski het. Ze kwamen regelmatig bij-

een; andere bestuurders vanuit de gemeente, ROC’s, en 

dergelijke, sloten zich aan en uiteindelijk voegden zich ook 

nog de hoogleraren Kees Ahaus en Roel in ’t Veld aan het 

gezelschap toe voor de nodige reflectie en voor kennis over 

ketensamenwerking. Wat ontstond, noemden ze de Münch-

hausenbeweging en de deelnemende bestuurders noemden 

zich “de baronnen”. Zij trekken zichzelf maar vooral hun 

klanten, mede-Rotterdammers, uit het moeras dat de stad 

Rotterdam soms is, omhoog. 

Een van de eerste toetreders was Adriaan Zijlmans. Hij 
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was politiechef en later regionaal manager Persoonsge-

richte Aanpak bij de politie. Nu is hij bestuurder bij Jobs-

Score, een reïntegratiebureau voor harddrugsveslaafden 

en mensen met een psychiatrische stoornis. Ook hij verte-

genwoordigt de geest van de Müchhausenbeweging. ‘Wij 

zorgen dat onze cliënten weer aan het werk gaan. Vaak zijn 

dat schoonmaakklussen of het bijhouden van tuinen. Dat 

is werk waar we zelf in voorzien. Maar via de Münch-

hausenbeweging kunnen mensen die het aankunnen ook 

elders aan de slag.’

Als voorbeeld van hoe de Münchhausenbeweging te werk 

gaat, noemt Zijlmans, illegale mensen met een psychiatri-

sche stoornis en/of een verslaving. ‘Deze groep komt 

 eigenlijk nergens voor in aanmerking. Ze zijn “dik in de 

shit” geraakt. We hebben samen met andere partijen naar 

oplossingen gezocht om ze in ieder geval tijdelijk een dak 

boven het hoofd en werk te geven.’

Beweging
De kracht van de Münchhausenbeweging komt volgens 

corporatiebestuurder Kromwijk voort uit hartstocht. ‘Via 

de Münchhausenbeweging werken we in Rotterdam sa-

men in ketens van organisaties. Normaal worden in een 

keten afspraken gemaakt over wie wat wanneer doet. Zo 

werkt het niet binnen de Münchhausenbeweging. Wij heb-

ben ook een keten, maar dan een keten van hartstocht. Een 

hartstocht om te verbinden. Dat kan binnen onze organi-

satie zijn, maar ook daarbuiten met andere organisaties, 

zoals de ggd, de jeugdzorg, het onderwijs of een organisa-

tie als Bouman.’

De keten van hartstocht is vooral bedoeld om verbinding 

te zoeken met Rotterdammers die (even) de greep kwijt zijn 

op het leven. Czyzewski: ‘De politiek gaat ervanuit dat 

mensen zelfredzaam zijn, dat ze weten wat een zorgver-

zekering is en hoe je eraan komt. Maar veel sociaal- 

zwakkeren en zeker mijn patiënten die een psychiatrisch 

ziektebeeld hebben, maar vaak ook nog verslaafd zijn of 

lichamelijke klachten hebben, kunnen dat niet. Dus moe-

ten we, bestuurders en medewerkers, voor hen in de bres 

springen.’ 

De rol van de medewerkers is erg belangrijk. Zij zijn er om 

andere Rotterdammers te helpen. Kromwijk noemt ze de 

hartenjagers. ‘Het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk 

om ze zover te krijgen’, aldus Kromwijk. ‘Die hartstocht zit 

er al. We hebben ze alleen de ruimte gegeven om hun hart 

te volgen. Als nu een onderhoudsmonteur bij een vrouw 

thuis komt en ziet dat het daar niet goed gaat, meldt hij 

dat en dan doen we er samen met jeugdzorg of de ggd iets 

aan. Dat gaat vanzelf. Vroeger haalde de monteur mis-

schien zijn schouders op. Bovendien vertellen de mede-

werkers elkaar verhalen van hun successen. Dat werkt 

aanstekelijk.’

Eigenwijsheid is ook een kenmerk van de leden van de 

Münchhausenbeweging. De dingen net even anders doen. 
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Zo vestigde Czyzewski een mobiele poli in het Albada 

 College om jongeren met drugsproblemen te helpen. ‘En 

daar is geen DBC voor’, aldus Kromwijk. Maar slim is het 

wel. De jongere die nu drugs gebruikt, wordt immers de 

verslaafde van later.

Sociëteit
Financiering kan soms een probleem zijn, evenals regelge-

ving. Maar Czyzewski is duidelijk: ‘Noch het een noch het 

ander mag een reden zijn om iemand niet te helpen.’ Hij 

waarschuwt: ‘Je  moet niet denken dat de Haagse model-

len de werkelijkheid zullen gaan veranderen. Dat moet je 

zelf doen. En natuurlijk is geld soms een probleem. Het is 

gekmakend dat je soms uit vijf verschillende financie-

ringsbronnen moet tappen.’ Zijlstra noemt mensen die 

 belemmeringen zien als gevolg van gebrek aan financie-

ring “ventieltrekkers”. Ook hij vindt dat de klant centraal 

staat, met of zonder financiering: ‘Je bent er om mensen 

die niet voor zichzelf kunnen zorgen te helpen.’

Ook het kokerdenken is een belemmering: ‘De kracht van de 

Münchhausenbeweging is juist dat we niet door een rietje 

kijken, maar verder kijken dan de grenzen van onze eigen 

organisaties,’ aldus Czyzewski. Het middel daarvoor is de 

sociëteit waar “de baronnen”, maar ook hun medewerkers 

en anderen één keer per maand samenkomen om proble-

men te bespreken. Zijlstra: ‘Met zo’n 60 tot 70 mensen be-

spreken we de problemen en zoeken we gezamenlijk naar 

oplossingen. Iedereen heeft ‘shit’-zaken en het is goed om 

die te bespreken en er gezamenlijk oplossingen voor te zoe-

ken. Maar dat doen we niet alleen. We brengen ook nieuwe 

ideeën in. Er zit altijd heel veel creativiteit aan tafel!’ 

Op de sociëteit vertellen de leden elkaar ook verhalen over 

hun successen: ‘Met verhalen over wat je hebt bereikt, 

maak je energie los; je raakt geïnspireerd’, aldus 

 Czyzewski. Overigens weten de leden van de sociëteit 

 elkaar ook buiten de sociëteit om te vinden. 

Kromwijk: ‘De sociëteit is elke keer weer anders, omdat er 

andere mensen op af komen. Op de sociëteit wissel je visi-

tekaartjes uit.  Je leert nieuwe mensen kennen die je later 

weer kunt  benaderen om een probleem op te lossen. Zo 

komt het  gedachtengoed van de Münchhausenbeweging 

tot ver  buiten de sociëteit.’

Geen nee
Grensoverschrijdende samenwerking tot een succes 

 maken, werkt alleen als je een gemeenschappelijk doel 

hebt, namelijk de mede-Rotterdammer een helpende hand 

toesteken en ze een plek in de samenleving geven. Maar er 

is meer nodig. De Münchhausenbeweging heeft een zoge-

naamde Code of conduct: geen ‘nee’ zeggen tegen elkaar. 

Dus als Van Kromwijk bij Czyzewski aanklopt met de 

vraag: ‘Kun je wat doen aan de overlast die jouw patiënten 

veroorzaken in de wijk?’, dan doet Czyzewski er wat aan, 

ook al kost het geld of menskracht. En omgekeerd zal 

Kromwijk niet weigeren als Czyzewski vraagt om nieuwe 

beschermde huisvesting voor zijn patiënten.

Hoe succesvol is de Munchhausenbeweging nou? 

 Czyzewski: ‘Als het om mijn patiënten gaat, dan is geble-

ken dat zij niet alleen gebaat zijn bij een behandeling, zeg 

maar een pilletje. Juist omdat ze in een – weliswaar 

 beschermde – omgeving wonen midden in de maatschap-

pij zie je dat ze vooruit gaan. Uit een evaluatie die we de-

den, is gebleken dat zowel hun psychische als lichamelijke 

gezondheid is toegenomen. Hun sociale gedrag is ook ver-

beterd.’ Maar ook de maatschappij zelf heeft er baat bij. 

Denk maar aan de wijk waar onze eerste beschermde 

woonvorm kwam: die is er op vooruitgegaan!’

En, last but not least, de zorgkosten zijn omlaag gegaan. 

‘De combinatie van een beschermde omgeving en het par-

ticiperen in de maaatschappij zorgt dat het welbevinden 

omhoog gaat. En net als bij u en ik is dat goed voor de  

gezondheid. Bij mijn patiënten slaat de behandeling beter 

aan en dat werkt kostenverlagend!’

Verdere groei
De Münchhausenbweging mag zich met recht een bewe-

ging noemen die zich uitbreidt over de stad Rotterdam. De 

lokale overheid heeft daar altijd een stimulerende rol in 

gespeeld. De beweging wil zich nu meer gaan richten op de 

kleinere zorg- en welzijsorganisaties in de stad. Kromwijk: 

‘Het gedachtengoed moet ook terecht komen bij bijvoor-

beeld de kerken en de voedselbanken. Wij kunnen elkaar 

en alle Rotterdammers helpen. Vooral degenen die tussen 

de planken van de vloer vallen.’ |

Joost Vos promoveerde onlangs op het onderwerp de Münchhausen beweging 

en met name op de rol van ketensamenwerking daarin. Lees meer daarover  

in Zorgmarkt, nr. 12. Verschijning begin december. Het boek dat Joost Vos 

schreef: “De Münchhausenbeweging. Beweging van ketensamenwerking”  

is te bestellen via www.zorgmarkt.net/shop, zoek op: ‘Münchhausen’.

‘Je moet niet denken dat de Haagse 
 modellen de werkelijkheid zullen gaan 
 veranderen. Dat moet je zelf doen’


