
Kennis en advies: praktisch en toepasbaar

Zelfregie en 
professionele 
toerusting
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Hulpverlening & Activering

Voor iedere burger zijn zelfredzaamheid, meedoen in de maatschappij én contacten met 

anderen belangrijk. Voor kwetsbare burgers is deelnemen aan de maatschappij echter niet 

vanzelfsprekend. Dat geldt onder meer voor mensen met een lichamelijke of een verstande-

lijke beperking, voor mensen met chronisch psychische problemen of met psychosociale 

problemen, voor dak- en thuislozen en voor vereenzaamde ouderen. 

Gemeenten, professionals, vrijwilligers en cliënten- en zelfhulporganisaties staan voor de  

taak om deze kwetsbare burgers daarbij voldoende te ondersteunen. Zij staan voor de opgave 

om de participatie en maatschappelijke positie van kwetsbare burgers te bevorderen, zonder 

te betuttelen. Door zelfregie hebben kwetsbare burgers de mogelijkheid om het leven meer in 

eigen hand te nemen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor wel de juiste  

houding en vaardigheden nodig. 

In deze tijden van bezuinigingen zijn producten en diensten nodig die aantoonbaar effect 

hebben. Het adviesteam Hulpverlening & Activering van MOVISIE biedt praktisch toepasbare 

kennis en advies waarmee organisaties hun effectiviteit kunnen vergroten. Ook ondersteunt zij   

u bij het implementeren van geschikte methoden en instrumenten om de zelfredzaamheid  

en maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen te bevorderen. 

In deze brochure vindt u enkele van deze producten en diensten van MOVISIE. Mocht u hier  

niet vinden wat u zoekt, raadpleeg dan www.movisie.nl of neem contact op met de Kennislijn,  

kennislijn@movisie.nl, T 030 789 21 12.



Toerusting van professionals

MOVISIE biedt diverse trainingen en methodieken om kwetsbare groepen burgers (betere) 

ondersteuning te bieden. Voorbeelden zijn de cursus zelfregie versterkend werken, trainingen 

voor cliëntondersteuners en activeerders en het 8-fasenmodel voor het activeren van dak- en 

thuislozen.

Zelfregie
Welke zelfregie versterkende methoden en 

instrumenten zijn er en wat zijn de mogelijk- 

heden en onmogelijkheden? Is zelfregie haal- 

baar voor uw doelgroep? En welke bijdrage 

kan zelfregie leveren aan de kwaliteit van uw 

hulpverlening of ondersteuning? Voor de 

gemeente Amsterdam ontwikkelde MOVISIE 

een training regieversterkend werken voor 

hulpverleners en ondersteuners. Hoe kunnen 

zij de eigen kracht van mensen meer inzetten 

bij bijvoorbeeld psychische, psychosociale of 

materiële problemen? MOVISIE biedt deze 

succesvolle training ook aan voor professionals 

in andere gemeenten. Ook zijn er verdiepende 

trainingen speciaal voor activeerders en 

cliëntondersteuners.

   Contact: Anouk Poll, 
a.poll@movisie.nl

Het 8-fasenmodel
Deze methode biedt handvatten aan 

managers van opvanginstellingen om de 

begeleiding aan daklozen te organiseren, 

casemanagement op te zetten en kwaliteits-

zorg in de instelling vorm te geven.  

U kunt de methode bestellen via  

www.movisie.nl > publicaties > het 

8-fasenmodel.

   Contact: Petra van Leeuwen,  
p.vanleeuwen@movisie.nl.

Cliëntondersteuning en het 
compensatiebeginsel
MOVISIE heeft verschillende instrumenten om 

invulling te geven aan cliëntondersteuning. 

Een training cliëntondersteuning en een 

instrument voor vraagverheldering kunnen 

gemeenten en maatschappelijke organisaties 

helpen om invulling te geven aan cliëntonder-

steuning en zo het compensatiebeginsel vorm 

en inhoud te geven. Ook adviseert MOVISIE 

gemeenten die hun resultaten op het gebied 

van informatie, advies en cliëntondersteuning 

willen evalueren.

   Contact: Marjoke Verschelling,
m.verschelling@movisie.nl



Cliëntenparticipatie

MOVISIE bundelt kennis over cliëntenpartici- 

patie in de Wmo. Ze ondersteunt Wmo-raden 

en andere belangenbehartigers om invloed uit 

te oefenen op de ontwikkeling en uitvoering 

van Wmo- en instellingsbeleid. Dit doen we 

bijvoorbeeld door het verzorgen van trainings-

dagen of workshops en het verzamelen van 

goede voorbeelden. Maar ook door onderzoek 

naar formele en informele vormen van 

cliëntenparticipatie, de bruikbaarheid daarvan 

voor kwetsbare groepen en actuele ontwikke-

lingen op dit terrein. 

Gemeenten en cliëntenorganisaties kunnen 

advies op maat ontvangen over het verster-

ken van cliëntenparticipatie, ook specifiek 

voor kwetsbare groepen. Dit en meer  

vindt u terug op de uitgebreide website:  

www.movisie.nl/clientenparticipatie. 

   Contact: Karin Sok, 
k.sok@movisie.nl 



Advies

Participatiewiel 
Het Participatiewiel helpt beleidsambtenaren 

welzijn en sociale zaken om een geordend 

overzicht te krijgen van de samenhang  

tussen diverse mogelijkheden om participatie 

te bevorderen. Kijk op  

www.movisie.nl/activering voor de  

handreiking Participatiewiel met tips voor 

het gebruik van het instrument.

   Contact: Marjet van Houten, 
m.vanhouten@movisie.nl

MOVISIE ondersteunt het veld bij de ontwikkeling van instrumenten en methoden.  

Ze beschrijft en verspreidt methodieken die het beleid en de praktijk van mensen met een  

psychische beperking verbeteren, zoals maatschappelijk steunsysteem en kwaliteitscriteria  

(o)ggz.

Stedelijk Kompas
Het Stedelijk Kompas is een meerjarige 

aanpak gericht op het terugdringen van 

dakloosheid. Voor de gemeente Almere heeft 

MOVISIE onlangs een tussentijdse evaluatie 

gedaan. Het Kompas is halverwege en de 

gemeente wilde aanbevelingen voor een 

aanscherping van het plan voor de rest van 

de periode. MOVISIE deed hiervoor desk- 

research en interviewde sleutelfiguren in 

Almere, en bracht daarnaast veel kennis en 

ervaringen van elders in het land in het 

adviestraject. De ervaringen van Almere 

zullen weer andere gemeenten helpen, die 

met dezelfde vragen kampen. 

   Contact: Anne-Marie van Bergen,  
a.vanbergen@movisie.nl 



MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen 

en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein 

van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan 

vijf actuele thema’s centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare 

groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze ambitie is 

daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving waarin  

burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de activiteiten van MOVISIE en 

nieuws ontvangen over onderwerpen van uw keuze? Meld u dan aan voor 

de vernieuwde MOVISIE Mail via www.movisie.nl/nieuwsbrieven.

Samenwerking

MOVISIE werkt samen met vele andere organisaties, zoals gemeenten, fondsen (VSBfonds, 

ZonMw), zorg- en welzijnsinstellingen, Wmo-raden, brancheorganisaties, ggz-organisaties, 

cliëntenbelangenorganisaties en zelfhulporganisaties. 

Medewerkers van MOVISIE zijn actief betrokken bij de debatten over cliëntenparticipatie, 

zelfregie en de houding van professionals hierbij, en zij zijn op hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over wat MOVISIE voor u kan betekenen? We kunnen u helpen met het 

inventariseren en benoemen van knelpunten en oplossingen. Het adviesteam Hulpverlening & 

Activering geeft u graag toelichting over de verschillende mogelijkheden. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de MOVISIE Kennislijn, kennislijn@movisie.nl, T 030 789 21 12.

Relatiekrant MOVISIES
MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. Deze krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich 

als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen 

met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar. Wilt u ook MOVISIES 

ontvangen? Meld u dan aan via www.movisie.nl > over MOVISIE > relatiekrant MOVISIES.

Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 * www.movisie.nl * info@movisie.nl Fo
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