
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan het 

zelfversterkend vermogen van de samenleving, omdat het 

zich vaak richt op de ondersteuning van mensen in kwets-

bare situaties. Het kan daarbij gaan om de ondersteuning 

van ouderen, maar ook van chronisch zieken, mantelzorgers 

of mensen met opvoedingsvraagstukken, het verwerken 

van verlies of het aanpakken van schulden. Vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties werken vanuit de eigen motivatie: zij 

willen graag anderen helpen. Zelfregieversterkend werken 

lijkt daar soms haaks op te staan: in plaats van daadwerke-

lijke iets te doen voor een ander, anderen helpen om het zelf 

te doen. De vraag is: hoe kunt u als gemeente vrijwilligers 

en hun organisaties ondersteunen bij het werken vanuit 

zelfregie?

Wat betekent zelfregie? 
Onder zelfregie verstaan we dat iemand zeggenschap heeft 

over zijn eigen leven, en eventuele ondersteuning daarbij. 

Uitgangspunt van het denken over zelfregie is een krachtig 

beeld van alle mensen, ook van mensen die in de regel ge-

zien worden als kwetsbaar. Dit betekent een radicale omkeer 

in de manier van kijken naar kwetsbare burgers. Zij hebben 
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evenals alle burgers het recht om te beslissen over hun eigen 

leven en om maatschappelijk mee te doen. Ze hebben de 

verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en de manier 

waarop ze hun leven vormgeven. Met eigen drijfveren en ta-

lenten, kennis van de eigen situatie, manieren om met situa-

ties en problemen om te gaan. Met een sociaal netwerk waar 

ze in meer of mindere mate steun van ontvangen én steun 

aan verlenen. Met behoefte aan meedoen, aan vertrouwen 

en zelfrealisatie. En met behoefte om gezien te worden als 

volwaardig burger.

Waarom moet de gemeente iets met zelfregie?
De Wmo richt zich op de eigen kracht van burgers en het 

inzetten van informele netwerken. Dit vergroot de zelfred-

zaamheid van mensen. De gemeenten hebben de opdracht 

gekregen om hier vorm aan te geven. Zij geven met een hel-

dere visie op zelfregieversterkend werken een krachtig sig-

naal af: zij nemen burgers in kwetsbare situaties serieus, met 

de mogelijkheden die ze hebben. Daarnaast levert werken 

vanuit zelfregie ook een vergroting van de zelfredzaamheid 

van burgers op, meer mogelijkheden voor kwetsbare burgers 

om actief te worden en een vermindering aan professionele 

en vrijwillige ondersteuning.

Wat kan de gemeente doen?
Gemeenten kunnen in hun rol als regisseur van het Wmo-

beleid verder invulling geven aan de zelfregie van kwetsbare 

burgers. Dat kan op verschillende manieren: 

* Stimuleer beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers 

om te werken vanuit zelfregie; het subsidiebeleid kan daar-

bij ondersteunend zijn.

* Maak vanuit het beleid om de zelfredzaamheid van burgers 

te stimuleren, de koppeling met zelfregieversterkend wer-

ken als methode om dit te realiseren.

* Ga in gesprek met vrijwilligersorganisaties die in hun 

aanbod mensen ondersteunen bij eenzaamheidsproble-

men, schulden, klussen en dergelijke: hoe kunnen zij ervoor 

zorgen dat vrijwilligers niet de klussen overnemen maar de 

zelfregie versterken?

* Ondersteun zelfhulpgroepen bij het formuleren van een 

visie op zelfregie en eigen kracht. 

Ons aanbod
Kijk voor meer informatie over het werken vanuit zelfregie 

in het kennisdossier Zelfregie op www.movisie.nl/zelfregie. 

Daarnaast zijn er twee handzame brochures (MOVISIE, 2012) 

verschenen: Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? en 

Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan? Hierin wordt op 

praktische wijze uiteengezet wat het werken vanuit zelfregie 

betekent en hoe u er zelf mee aan de slag kunt. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met Jel Engelen (030 789 20 24, 

j.engelen@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




