
Zelfhulp: 
vat op eigen 
zorgen
Een logische stap voor  
gemeenten in de nieuwe Wmo



Zelfredzaamheid en eigen regie van burgers. Dat is het 

credo van de nieuwe Wmo. In zelfhulpgroepen helpen 

kwetsbare burgers elkaar. Daarmee is dit een vorm 

van ondersteuning die goed aansluit bij het huidige 

kabinetsbeleid. Heeft u zicht op zelfhulpgroepen in uw 

gemeente? En hoe ze te ondersteunen? 

Als gemeente heeft u er belang bij dat er lokaal zelfhulpgroepen actief zijn. Zelf-

hulpgroepen stimuleren de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. 

Deelnemers doen vaak gerichter en minder beroep op duurdere voorzieningen. Maar 

zelfhulp komt niet altijd vanzelf tot stand: ondersteuning bij een aantal zaken kan net 

het zetje geven om een groep in stand te houden of uit de startblokken te krijgen.

In zelfhulpgroepen staat niet de ziekte of het probleem van de deelnemers centraal, 

maar hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan. Daarmee zijn zelfhulpgroepen 

aanvullend op de zorg en ondersteuning die professionals bieden. Daar waar 

professionals gericht zijn op het verhelpen of verlichten van het probleem, richten 

zelfhulpgroepen zich met name op het omgaan met het probleem of de gevolgen 

daarvan. Er bestaan verschillende vormen van zelfhulp. Deelname aan een groep is 

hiervan de meest effectieve vorm.



Wat kunt u doen?
In 6 stappen naar een goede 
ondersteuning van zelfhulp

1  Maak de keuze: zelf ondersteunen of een  
 steunpunt instellen 

U kunt als gemeente de ondersteuning van zelfhulpgroepen zelf 

oppakken of deze beleggen bij een lokaal steunpunt. Afhankelijk 

van deze keuze kunt u de overige stappen zelf uitvoeren of zaken 

meegeven aan het steunpunt. 

Goede voorbeelden van steunpunten vindt u in  

Leeuwarden en Eindhoven. Lees meer over deze steunpunten  

op movisie.nl/zelfhulp (bij praktijkvoorbeelden).

 2  Geef ondersteuning bij het organiseren  
 van een zelfhulpgroep

Het leiden van een groep is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Schakel 

daarom de expertise in van mensen met ervaring in zelfhulp. Ervaren 

begeleiders kunnen nieuwe begeleiders wegwijs maken en tips geven.
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Bied praktische ondersteuning

Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van ruimte, computers, 

printmogelijkheden. 

http://www.movisie.nl/zelfhulp
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Stel informatie beschikbaar over:

* gemeentelijke regelingen, zoals regelingen rond werk en uitkeringen 

voor chronisch zieken en hulp en ondersteuning via de Wmo. 

* zelfhulpgroepen in uw gemeente. Denk aan een lokale sociale  

zelfhulpkaart: waar kunnen geïnteresseerden terecht met hun vraag 

of probleem? 

* gedeelde problematiek: het probleemgebied of de ziekte van het 

zelfhulpinitiatief.

 5   Faciliteer de samenwerking met professionele 
hulpverleners

U kunt de samenwerking met zelfhulpgroepen meegeven als voorwaarde 

aan zorgorganisaties. Zij dienen er dan voor te zorgen dat hulpverleners 

op de hoogte zijn van bestaande zelfhulpgroepen (bijvoorbeeld met 

behulp van de sociale zelfhulpkaart – zie stap 4), zodat zij cliënten erop 

kunnen wijzen. 

 6
  Geef zelfhulpgroepen een stem

Betrek deelnemers van zelfhulpgroepen bij de ontwikkeling van 

het beleid in uw gemeente. Zij kunnen mensen met een bepaalde 

aandoening vertegenwoordigen bij beleidsontwikkelingen. 

Door met deze 6 stappen aan de slag te gaan, geeft u zelfhulp de ruimte in uw 

gemeente! Zorg er wel voor dat zelfhulpgroepen onafhankelijk zijn. De ervaring 

leert dat groepen het beste werken als de deelnemers zelf de regie  

in handen hebben. 



Definitie van zelfhulp

Zelfhulp bestaat uit gezamenlijke, vrijwillige activiteiten van 

mensen die zelf of als verwanten te maken hebben (gehad) met 

aandoeningen, psychische of sociale problemen en is gericht 

op het herstel en het beheersen en/of het overwinnen van de 

problematiek. 

Bron: Gesteund door zelfhulp (2014)

Kracht van zelfhulp

* Lotgenotencontact maakt de deelnemers sterker.

* Het delen van ervaringsverhalen bevordert herstel. 

*  Zelfhulpgroepen zijn goed voor sociale contacten en bevorderen 

vertrouwen en (h)erkenning.
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Meer lezen

Op movisie.nl/zelfhulp vindt u meer informatie, 

praktijkvoorbeelden en publicaties over zelfhulp.  

Hier kunt u ook de publicatie Gesteund door zelfhulp (2014) 

downloaden of bestellen.

Contact en advies

Margit van der Meulen 

T 030 789 21 34 

E m.vandermeulen@movisie.nl
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