
Zelfregie versterken

Wat is zelfregie?
Woorden als zelfregie, empowerment, eigen kracht en zelf-

redzaamheid kom je steeds vaker tegen. Maar wat is het nou 

eigenlijk en wat kunnen gemeenten ermee in het vormgeven 

van Wmo-beleid? En wat betekent het voor het vrijwilligers- 

en mantelzorgbeleid?

Zelfregie wordt gedefinieerd als het vermogen van iemand 

om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende 

levensgebieden zoals wonen, werken, sociale contacten, eruit 

moet zien; ook de mogelijkheid om iemand zoveel mogelijk 

regie te laten houden over zijn leven, wanneer hij zorg en/of 

begeleiding nodig heeft (Thesaurus Zorg en Welzijn, geraad-

pleegd 4 mei 2011).

De kern van zelfregie is zeggenschap over het leven en even- 

tuele hulp of ondersteuning. Uitgangspunt van het denken 

over zelfregie is dat elk mens wil en kan beslissen over zijn  

leven. Voor het denken over kwetsbare burgers, zoals over- 

belaste mantelzorgers en hun naasten, betekent dit een om- 

kering, omdat het benadrukt dat ook iemand met beperkingen 

en problemen zelf wil bepalen hoe hij zijn leven wil vorm- 

geven. Dat betekent vanzelf dat in de visie op kwetsbare bur-

gers ook de krachtige kant een belangrijke plaats moet krijgen. 

Heel concreet betekent zelfregie: 

* dat elke burger, ook de kwetsbare, zelf beslist over hoe zijn 

leven en eventuele ondersteuning er moet uitzien;

* dat elke burger krachten, talenten en mogelijkheden heeft;

* dat de eigen drijfveren en motivaties van burgers cruciaal 

zijn, ook in de dialoog met ondersteuners;

* erkenning van het belang van het informele netwerk en 

wederkerige relaties daarbinnen.

Zelfregieversterkende Wmo-arrangementen
Gemeenten staan voor de taak om hun kwetsbare burgers 

voldoende te ondersteunen. Onder meer door de overheve-

ling van onderdelen van de AWBZ naar de Wmo, zijn de 

taken van de gemeenten hierin uitgebreid. Tegelijkertijd is er 

in totaal minder geld voor de ondersteuning van kwetsbare 

burgers, mantelzorgers en vrijwilligers beschikbaar.

Dit vraagt van gemeenten, burgers en maatschappelijke orga-

nisaties om creatief na te denken over nieuwe arrangementen. 

Idealiter wordt een breed palet aan vormen van ondersteuning 

gecreëerd, met sterke mantelzorgers, sterke vrijwilligers én 

sterke professionals die de eigen kracht van burgers versterken 

en benutten. Daarmee wordt het mogelijk per situatie een 

passend arrangement te bieden en waar mogelijk te kiezen 

voor lichtere, goedkopere vormen van ondersteuning. Liever 

Gemeenten moeten met minder middelen toch voldoende ondersteuning blijven bieden 

aan kwetsbare burgers. Hoe kan het versterken van de zelfregie van deze burgers en de 

mantelzorgers en vrijwilligers om hen heen daaraan bijdragen?
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goede mantelzorgondersteuning dan professionele ondersteu-

ning, liever een stevig vrijwilligersproject dan een professio-

nele welzijnswerker, liever meedoen aan activiteiten van het 

welzijnswerk dan dagbesteding in de gespecialiseerde zorg, 

liever goede professionele zorg dan een opname. Per situatie 

moet bekeken worden wat de meest passende combinatie van 

ondersteuningsvormen is: op welke manier wordt de onder-

steuningsvraag van de burger voldoende beantwoord, zonder 

dat de kosten onnodig hoog zijn?

De uitgangspunten van zelfregie kunnen behulpzaam zijn bij 

het realiseren van deze arrangementen: minder pamperen, 

meer inzetten op de eigen kracht van mensen en de infor-

mele netwerken meer inschakelen.

Wat kan de gemeente doen?

* Een brede, integrale visie op zelfregie en Wmo-ondersteu-

ning ontwikkelen én uitdragen. Hoe wilt u als gemeente de 

ondersteuning van kwetsbare burgers vormgeven en hoe 

kunnen effectieve én betaalbare arrangementen worden 

gerealiseerd die gebruik maken van de eigen kracht? Hoe 

kunnen mantelzorgondersteuning, vrijwilligersbeleid, 

professionele welzijnsdiensten, het Wmo-loket en creatieve 

nieuwe vormen van formele en informele ondersteuning 

elkaar optimaal aanvullen en versterken? 

* Organisaties in de gemeente die ondersteuning bieden (wel-

zijn en zorg, vrijwilligersorganisaties, het Wmo-loket) bewe-

gen om zelfregieversterkend te gaan werken, bijvoorbeeld 

door dit expliciet in de opdrachtverstrekking te benoemen.

* Transitie naar lichtere vormen van ondersteuning stimuleren 

of afdwingen, zonder dat kwetsbare burgers in de kou ko-

men te staan. Het Wmo-loket kan hierbij een belangrijke rol 

spelen door goed te vragen naar de vraag achter de vraag 

en breed te kijken naar mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld 

ook naar het inschakelen van het informele netwerk van de 

burger.

* Deskundigheidsbevordering op zelfregieversterkend werken 

stimuleren en faciliteren. Voor iedereen die kwetsbare 

mensen ondersteunt (mantelzorgers, vrijwilligers en profes-

sionals) betekent zelfregieversterkend werken loslaten, de 

ander de kans geven om zelf te beslissen, de ander leren 

vertrouwen. Welke vragen stel je, hoe leg je de nieuwe ma-

nier van werken uit, hoe breng je mensen in beweging, hoe 

versterk en benut je de eigen netwerken van mensen?

* Integrale samenwerking tussen alle verschillende ondersteu-

ners stimuleren en faciliteren. Zij moeten elkaar en elkaars 

mogelijkheden en grenzen leren kennen om samen met de 

kwetsbare burgers in elke situatie het meest passende ar-

rangement te kunnen bieden.

* Een breed palet aan verschillende vormen van ondersteu-

ning realiseren, stimuleren en ondersteunen. Daarbij hoort 

in ieder geval een sterke mantelzorgondersteuning en een 

stevig vrijwilligersbeleid, maar ook vormen die voor u als ge-

meente wellicht nieuw zijn, zoals: zelfhulpgroepen, activitei-

ten van cliënten- en patiëntenorganisaties, eigen initiatieven 

van burgers, eigen kracht conferenties en buurtnetwerken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over op www.movisie.nl/zelfregie. 

Daarnaast kunt u voor vragen over dit thema contact op- 

nemen met Cora Brink (030 789 20 68, c.brink@movisie.nl) of 

Anouk Poll (030 789 20 99, a.poll@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.

 




