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Versterken 
Zelfregie 



Wat gaan we doen vanmiddag? 

• Introductie en kennismaking 

• Toelichting op het programma 

• Zelfregie: definities en context 

• Zelfregie en jij 

• Zelfregie en de ander 

• Pauze 

• Zelfregie: samen 

• De rode draad 

 



Twitteren:  

#eigenregie 

#stammcmo 



Definities, definities 

Eigen kracht 

Zelfmanagement 

Eigen verantwoordelijkheid 

Zelfredzaamheid 

Zelfregie 



Definities Movisie 

- Zelfregie    Zelf bepalen    Wat wil ik? 
- Eigen kracht    Zelf kunnen    Wat kan ik? 
- Zelfredzaamheid   Zelfstandig mee kunnen doen  Is compensatie nodig? 
- Eigen verantwoordelijkheid  Zelf moeten of mogen   Wat moet of mag ik zelf doen? 



Tegengeluiden 

• Huisartsen: ouderen verpieteren alleen thuis.  

• “Wie wil zich nou door de buurman laten 

douchen?” 

• Er zijn grenzen aan het kopje koffie bij de 

buurvrouw. 

• Wie zorgt er nog voor de aller kwetsbaarste 

mensen? 

 

 



Transitie, transformatie of bezuiniging?  



Maatschappelijke context: persoonlijke ontwikkeling 

• Individualisering 

• Mondigheid 

• Gelijkwaardigheid 

• Opkomen voor je rechten 

• Onafhankelijkheid 

 



Maatschappelijke context: anders hulp verlenen 

• Het helpt niet 

• Horizontaliteit 

• Samenwerken in complexiteit 

• Bredere blik op cliënt en diens kwaliteit 

van leven 

• Bescheidenheid 

• Niet denken voor de ander 

• Egoloos hulpverlenen 

 



Maatschappelijke context: schaarse middelen 

• Bezuinigingen 

• Solidariteit 

• Het kan wél op 

 



Maatschappelijke context: samen de nieuwe norm? 

• Vrijwilligers 

• Mantelzorgers 

• Terugtrekkende overheid 

• Betekenis willen hebben 

• Participatie 

 

 



Maatschappelijke context: nieuwe vormen 

van  organiseren 

• Samenwerken in ketens en netwerken 

• Transitie en decentralisatie 

• Rijnlands organiseren en zelfsturing 

 

 

 



 Zelfregie loslaten?   

• Wat betekent zelfregie voor jou als hulp- 

of zorgverlener? 

• Op je handen zitten. 

• Wat houdt je eventueel tegen? 

 

 

 

 



Anders hulpverlenen? 

• Principes uit de NLP 

• Eigen Kracht en eigen netwerk versterken 

• Oplossingsgericht werken 

• Appriciative Inquiry 

• Werken met verhalen en metaforen 

• Waarden-respecterend werken 

• Samenwerken met cliënt en netwerk 

• Presentie 

• Cliëntgericht, vraaggestuurd 

• Who’s got the monkey? 

• Zorg voor vrijheid 

• Gezelschap zoeken 

• … 

 

 

 

 



Ervaring in de praktijk 
Kaya van Dorssen 



   Trauma  

 

 



   Eigen kracht  

 

 



 

 

   Zelfregie 



  Op handen zitten  

 



   Herstel 



Zelfregie: hoe is het als je dat (niet) krijgt? 

• Theorie en praktijk. 

• De eigen praktijk: wat geeft jou 

ruimte/kracht? 

 

 

 



Zelfregie en samen 

• Welke (persoonlijke) waarden zijn in het 

geding? Mogen ze er zijn? 

• Als er geen instrumenten zijn; samen de 

plekken der moeite opzoeken 

• Presentie 

 

 

 

 



It takes two to tango 

 

 

 





Kaya van Dorssen 

Adviseur, projectleider en procesbegeleider :  

• Sociale (wijk)teams 

• Kracht van sport en bewegen  

Ervaringsdeskundige seksueel misbruik en huiselijk geweld  

     www.stamm.nl  

Yvette Paludanus 

Zelfstandig adviseur, projectleider en coach. Denkt mee met 

organisaties en overheden in zorg, jeugdzorg, welzijn en GGZ. 

Belangrijke thema’s in haar werk: 

• Samen veranderen en ontwikkelen 

• Aandacht voor de cliënt, voor de medewerker, voor wat slim, 

logisch en goed is 

• Eigen kracht, eigen regie, zorg voor vrijheid, presentie, 

menslievende zorg  

• Zelfsturing, dienend leiderschap en Rijnlands organiseren 
       

     www.tijdvoornu.nl  

http://www.stamm.nl/
http://www.tijdvoornu.nl/


Dank voor uw deelname en bijdrage! 


