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Belfeld

Welkom bij
Zelfregiecentrum Belfeld
Elk mens heeft recht op perspectief en moet vanuit eigen kracht en context invulling kunnen geven aan zijn of haar
eigen leven. Dat is de gedachte achter het Zelfregiecentrum Belfeld. Als netwerkorganisatie willen we mensen met
elkaar verbinden, initiatieven ondersteunen of herbergen en ervaringsdeskundigen op velerlei gebied empoweren.
Zelfregiecentrum Belfeld staat niet op zich. Het
is een particulier initiatief van de Stichting Zelfregiecentra Nederland. Die stichting stelt zich
ten doel het concept ‘zelfregie’ te verspreiden
door het hele land. Het centrum in Belfeld is
de eerste regionale pilot, opgezet door de initiatiefnemers Karin van der Plas en Sonja Visser. Het kan als voorbeeld dienen voor andere
regio’s en voor ondernemende mensen die in
de komende jaren met het
fenomeen ‘zelfregiecentrum’ aan de slag willen.
Op 11 september klinkt
het officiële startschot.
Op die datum begint het
Zelfregiecentrum als een
blanco vel papier dat
door mensen uit Noorden Midden-Limburg kan
worden volgeschreven
met goede ideeën om hun
eigen mentale welzijn, en
eventueel dat van anderen, op een hoger plan
te tillen. Initiatieven die
ruimte bieden voor zelfontplooiing, het delen van
ervaringen, herstel, het
onder elkaar zijn, zingeving, mentale emancipatie, verliesverwerking; tot
levenskunst kortom, zijn
van harte welkom. Het
draait heel duidelijk om
welzijn, niet om zorg.
Let wel: het Zelfregiecentrum verenigt initiatieven, maar het bedenkt
zelf hooguit een beperkte basis aan activiteiten. Het is aan de burger om met ideeën te
komen, om oplossingen te bedenken. Vaak zal
het gaan om mensen uit kwetsbare groepen.
Maar ook alle andere mensen uit de regio zijn
van harte welkom om te ontmoeten, verbinden
en perspectief te creëren. Zo dragen we als
Zelfregiecentrum ook bij aan de broodnodige
sociale cohesie tussen verschillende groepen
in onze maatschappij.
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Voor, door en met elkaar
De werkwijze van het Zelfregiecentrum is voor,
door en met elkaar. Mensen worden er op hun
kwaliteiten aangesproken, sterker: ertoe verleid ze optimaal te benutten.

De bedoeling is dat er vanaf januari 2009 een
gevarieerd activiteitenprogramma is, met een
inloop, workshops, cursussen, vieringen, creatieve activiteiten en themabijeenkomsten. Een
deel daarvan wordt door een werkgroep van
het Zelfregiecentrum ingevuld, een deel door
individuele mensen of organisaties die zelf
iets willen aanbieden dat binnen de uitgangspunten van het centrum past. Vaak zullen dit

én de kracht en kwaliteiten van de ander is en
blijft het belangrijkste. Dat komt ook tot uiting
in de telefonische en digitale helpdesk die op
korte termijn zal worden ingericht.
Deel je idee, plan of droom!
De openingstijden van het centrum liggen niet
vast. Die zijn afhankelijk van het activiteitenaanbod en de vraag ernaar – overdag, maar
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ervaringsdeskundigen zijn. Alles is mogelijk,
bijvoorbeeld een lotgenotengroep voor jongeren, een kookgroep Mediterrane keuken, een
muziekwerkplaats, een informatiebijeenkomst
over het persoonsgebonden budget, een ouderencomputercursus; eenmalig, maar ook
structureel. Op de achterpagina staan ‘In de
etalage’ enkele praktijkvoorbeelden van hoe
we graag willen werken. Tijdens de inloop- en
ontmoetingsactiviteiten staan onze vrijwilligers klaar, bieden een luisterend oor en geven
praktische ondersteuning, advies of informatie
over de mogelijkheden van het Zelfregiecentrum en over andere organisaties die zich bezighouden met psychosociale ondersteuning
in de regio. Maar gewoon een gesprek bij een
kop koffie, simpelweg aandacht voor de vraag

ook ’s avonds en in het weekend is mogelijk.
De inloopochtend zijn al wel vastgesteld; die
zijn iedere maandag- en donderdagochtend.
Overigens: activiteiten van Zelfregiecentrum
Belfeld hebben niet noodzakelijkerwijs plaats
in het gebouw aan de Witveldweg. Ze kunnen
ook in gemeenschapshuizen, tijdens een festival of in een zaaltje plaatsvinden.
Kern van de zaak: we willen iedereen met een
idee, plan of droom uitnodigen die met ons te
delen. We gaan dan samen bekijken of we kunnen komen tot een concrete activiteit.
Kom langs of bel ons voor een afspraak:
06-29736567 of 06-54713443
of mail ons:
info@zelfregiecentrum.nl

“In zorg en welzijn is naar mijn overtuiging behoefte aan nieuwe inspiratie, een nieuwe
visie, aan een ‘menselijke maat’ van waaruit we willen ondersteunen en meesturen.
Welzijn en zorg worden te vaak gedefinieerd als producten op een markt. Dan worden
mensen consumenten in plaats van wezens van vlees en bloed. Mensen die met en voor
elkaar kunnen zorgen en leven. Werken, ondersteunen en ontwikkelen vanuit mensen,
in hun mogelijkheden en in hun beperkingen.
Ik hoop dat het concept en de praktijk van het zelfregiecentrum die inspiratie geven en
die ontwikkeling mede in gang zetten.”
Jan Lamers | wethouder Jeugd, welzijn en zorg | Gemeente Venlo
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Deze nieuwsbrief is ook te downloaden:
http://www.zelfregiecentrum.nl/belfeld
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Primeur!
Wij hebben de primeur: het eerste
Zelfregiecentrum is een feit. Met een
heleboel mentale steun en een hoop
vrijwillige handjes, maar voorlopig
nog zonder financiële steun hebben
we in minder dan een half jaar een idee
dat alleen in onze geesten bestond,
verwezenlijkt. Zelfregie in optima forma, zou je kunnen zeggen. Want wij
hadden een goed plan en hebben dat
samen met ons netwerk tot leven gewekt. En dat alles om ervoor te zorgen
dat met goede ideeën van burgers die
hun leven in eigen hand willen houden
hetzelfde kan gebeuren. Ontmoeten,
verbinden en perspectief, dat zijn onze
kernwoorden.
We zijn natuurlijk apetrots dat wij de
eerste in het land zijn die het voor elkaar hebben gespeeld. Maar we hopen
dat we niet lang de enige zullen blijven.
Dat in iedere provincie zelfregiecentra
als paddenstoelen uit de grond zullen
schieten. Dat op al die plaatsen mooie
dingen ontstaan doordat mensen elkaar vinden. En dat ze allemaal naar
hartenlust ‘jatten’ uit de berg goede
ideeën die overal ontstaan, die door
de mensen zelf worden opgepakt en
uitgevoerd. Het gaat niet om ons, het
gaat om jullie, de gewone burger, en
jullie waardevolle initiatieven!
In ieder mens schuilt het vermogen
creatieve oplossingen te bedenken.
Alle ingevingen op het gebied van zelfregie waar we samen wat aan kunnen
hebben, zijn welkom. Kom maar op,
wij hebben de eerste stap gezet, nu
zijn jullie aan de beurt!
De redactie

Niemand heeft zo hard
’n glimlach nodig
als degene die hem niet
aan anderen weet te geven
Anoniem
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modus en dat is een onprettige manier van werken.
Ik hou van de wil-modus: wat wil jij zelf, wat kun jij
goed, wat maakt je trots? En vooral: waar gaan jouw
ogen van glimmen?”
De herkenning is groot, zo werkt Karin ook graag.
Was Sonja vooral in de zorg actief, Karin heeft een
achtergrond in het welzijn. Aanvankelijk werkte ze
met kinderen, want daar lag haar hart. “Niet voor de
klas, want in mij zit geen juffrouw. Maar dan blijft er
nog genoeg over. Ik werkte bij peuterspeelzalen, in
de kinderopvang en in het recreatiewerk. Kinderen
hebben die puurheid, die echtheid. Volwassenen
raken die kwijt door hun ervaringen met het leven.
Maar kinderen, zelfs gekwetste kinderen, zijn heel
puur. Wat ook zo fijn is: een kind kun je in de ogen
kijken en dan kun je contact maken. Zelfs als je zijn
taal niet spreekt. Volwassenen gebruiken vaak (te)
veel woorden. Maar in, bijvoorbeeld, verliessituaties
zijn woorden vaak overbodig.”
Na haar werk op de vloer van het jeugd- en jongerenwelzijn verhuisde ze naar de beleidskant. “Toen
ik zelf kinderen had, wilde ik graag met m’n hoofd
gaan werken. In 1998 ben ik gestart met advieswerk,
eerst voor Symbiose, later voor de Regio Noord- en
Midden-Limburg. Met steeds de praktijk in mijn achterhoofd, want die moet toch altijd uitgangspunt zijn
voor beleid.” In 2004 koos Karin voor een opleiding
en in 2005 startte ze een praktijk in verliesbegeleiding voor kinderen en hun ouders.

Karin van der Plas en Sonja Visser, drijvende krachten achter Zelfregiecentrum Belfeld. Foto: Moon Saris

De eindeloze kracht van
ervaringsdeskundigheid
“Jij bent de bedenker, jij hebt de regie!”
Het Zelfregiecentrum Belfeld is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar verbindingen
worden gelegd om op grote en kleine schaal initiatieven te ontplooien. Om dat te realiseren,
moesten eerst twee bijzondere mensen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. Sonja
Visser en Karin van der Plas zijn onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van
Zelfregiecentrum Belfeld. Waar komt het vandaan en waar gaat het heen?
Sonja Visser uit Lottum (39) heeft een achtergrond
in de geestelijke gezondheidszorg (GGz). Daar werkte ze een jaar of tien als muziektherapeut. Ook gaf ze
les op de opleiding creatieve therapie en ging ze (onder meer) aan de slag als zorginnovator. “In de GGz
lopen mensen rond die om allerlei redenen opgenomen zijn. Ze hebben me enerzijds geraakt en anderzijds geïnspireerd”, begint ze haar drijfveren uit te
leggen. “In instellingen kom je veel mensen tegen
met een beperking, een trauma, een deuk. Ze kunnen
dan wel, bijvoorbeeld, een depressie hebben, maar
dat betekent niet dat ze van de ene op de andere dag
hun kwaliteiten als mens zijn kwijtgeraakt. Sterker,
ze hebben vaak een enorme flexibiliteit, een grote
creativiteit om hun levens draaiende te houden. Als
therapeut loop je een klein stukje van hun leven met
ze mee om ze daarna weer los te laten. Ik heb het
altijd mijn taak als therapeut gevonden om in die
periode de mensen bij hun kwaliteiten te brengen.
Je kunt wel kijken naar wat niet (meer) gaat, maar
het is veel positiever om te kijken naar wat wel kan
en hoe je dat dan (terug)vindt. Dat is anno nu wel
een beetje doorgedrongen in de zorg, maar dit is de
manier waarop ik vanaf dag 1 naar mensen kijk. Ik
denk ook dat je dat misschien beter voor elkaar kunt
krijgen buiten de GGz, buiten de zorgsituatie omdat
je dan een minder afhankelijke relatie hebt.”
Karin van der Plas uit Neer (47) springt erop in:
“Een deel van onze drive komt eruit voort dat je met
een beetje lef ook kunt kiezen om anders te gaan
werken. Telkens met de mens als centrum en wat
minder gericht op het idee om te ‘fixen’. Er zijn geen
kant-en-klare oplossingen, je kunt niet een stickertje
plakken, daar een zorg- of welzijnaanbod bij kiezen
en klaar. Wij hebben dus ook niet de oplossing maar
we helpen mensen om een stapje dichter bij hun
eigen oplossingen te komen. Sleutelwoorden zijn
steeds ontmoeten, verbinden en perspectief.”

De ideeën borrelen en bruisen
Karin en Sonja hadden daar geen moeite mee. Die
herkenden in scenario 2 hun eigen ideeën over het
welzijn van mensen, over de participatie van mensen
in de maatschappij en vooral over de vermogens van
mensen om hun eigen leven te runnen – zij het soms
met een steuntje in de rug. Sonja: “De instelling, ook
de gemeente, is er bij de gratie van de mens. De opDe kracht van ervaringsdeskundigheid
Langzaam maar zeker tekenen zich de linken tussen lossing die de persoon zelf bedenkt, is per definitie
Sonja en Karin af. Maar om een klik te maken, moes- beter. Mensen dus empoweren om dat te doen, op
eigen kracht, vanuit zelfregie, sluit geweldig aan bij
ten ze elkaar eerst ontmoeten.
Vanuit haar werk bij het landelijk project Lokale onze ideeën”.
Versterking GGz Wmo nam Sonja contact op met De twee vrouwen wilden hun enthousiasme en hun
Karin, toen nog beleidsadviseur bij de regio, en een ideeën graag delen met de schrijvers van de scenaafspraak volgde. Al babbelend kwamen de twee en- rio’s. Dus zochten ze contact met de schrijvers. Om
thousiaste vrouwen tot hun eerste samenwerking. ze te bedanken voor het prachtige inzicht. Om met
ze van gedachten te wisselen. En
Bij een symposium voor raadsleden, georganiseerd door Karin,
zaten ze begin dit jaar om tafel
“Het gaat altijd om zo
met de jonge lector Stijn Verhabracht Sonja de ervaringsdeskundigheid in. “GGz-cliënten en
de mensen om wie gen en sociale innovatie-expert
Alfons Ravelli, die Karin en Sonja
ex-cliënten kwamen hun verhaal
het moet gaan”
een positieve impuls gaven:
vertellen. Dat is toch even andere
‘vooral doorgaan’.
koek dan van achter je bureau
de problematiek te bestuderen. O, zit dat zo, zag je De briljante ideeën borrelden en bruisten in die twee
ze denken, en ze waren echt geraakt. Het is altijd blonde hoofden en hadden nog maar één ding nodig
weer bijzonder om te merken dat het verhaal van om echt tot leven te kunnen komen: een plek. Niet
een ervaringsdeskundige zo bij mensen binnen kan dat het draait om de plek, zeker niet. Het zelfregiecentrum is geen kantorencomplex. Het zelfregiecenkomen.”
Daar zijn we meteen bij de kern van de verbinding trum is zelfs geen gebouw, maar een visie die overal
tussen de twee. Karin: “Het gaat niet om Sonja, het gerealiseerd kan worden, ook buiten de muren. Maar
gaat niet om mij. Het gaat altijd om de mensen om dat neemt niet weg dat het Zelfregiecentrum wel een
centrale plek moet hebben. Om informatie op één
plek te verzamelen. Om elkaar te kunnen ontmoeten
en te kunnen verbinden. Om samen op goede ideeën
te komen en ze vervolgens over de gemeente, de
provincie, het land uit te spreiden. Om een sneeuwbal, een olievlek te kunnen worden, moet je eerst
een plek hebben van waaruit je begint.
En die plek kwam als een cadeautje op hun pad: het
leegstaande kantorengebouw en de ongebruikte recreatieve vleugel van Eja International in Belfeld, een
fabriek die ordners en ordneronderdelen maakt. Het
biedt alle ruimte om samen met bezoekers te dromen: een open ontvangstruimte, ingerichte kantoren,
bibliotheekmolens met ordners, een recreatiezaal
met een podium, een bedrijfskeuken, een grote parkeerplaats, een werkplaats, een terras met uitzicht op
de stuw in de Maas; het houdt niet op. “Als je erom
gebeden zou hebben, zou God hebben gezegd: wat
denk je wel, mafkees, heb je een gaatje in je hoofd?
Echt, het is een geschenk uit de hemel.”
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de ongelijkwaardigheid te blijven. De cliënt is bijna
per definitie kwetsbaar, anders hoeft hij daar niet te
zijn. En eer je het weet, is de hij of zij bezig met jouw
oplossing. Stiekem dwing je dan iemand in de moet-

dig moet kunnen deelnemen aan de samenleving,
dus ook mensen met een beperking of handicap.
Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij moeten de participatie van al hun inwoners waarborgen
in hun lokale Wmo-beleid.
Hoe gemeenten dat doen, mogen ze zelf weten. De
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),
een adviesraad van het kabinet, beschreef drie mogelijke scenario’s die gemeenten kunnen gebruiken
als instrument voor hun visievorming (zie artikel op
pagina 3). Vanuit haar contacten met de mensen bij
gemeenten wist Karin dat de voorkeur van de betrokken wethouders en raadsleden lag bij scenario
2, het scenario van de zelfregie. Maar ze wist ook
dat dat bekend stond als het ‘droomscenario’. “Met
andere woorden”, stelt Karin, “het niet realiseerbare
scenario, Utopia. En inderdaad: het vergt heel wat
van je geestelijke vermogens en een behoorlijke dosis lef om je voor te stellen dat mensen zelf met geweldige ideeën komen. En dat jou als hulpverlener,
medemens én als gemeente bescheidenheid vaak
het beste past.”

wie het moet gaan.”
Mensen zouden ook centraal moeten staan in de uitvoering van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet bepaalt dat iedereen volwaar-

Het begin is er. Waar het ophoudt? “Dat is niet aan
ons. Dat is aan de mensen en de ideeën die zij hebben. Zolang het binnen de visie van zelfregie past,
kan het. Wij stellen alleen de vraag: wat zou je graag
willen, waar word je blij van? Laat het ons weten,
dan kijken wij of wij in ons groeiende netwerk mensen en initiatieven hebben om je mee te verbinden.
Jij bent de bedenker, jij hebt de regie!”

“Het is een gift aan ons allemaal als er een netwerk ontstaat, een gemeenschap van mensen die
elkaar vasthouden, dragen, bemoedigen en uitdagen. Een plek en stroom waar mensen elkaar zien
met ogen van ongekende mogelijkheden en kracht. Waar de behoeftigheid wordt vertaald met
kracht om te leven, te scheppen. Waar ingezet wordt op de uniekheid van het individu.
Dan wordt ‘hulpverlening’ tot kracht laten stromen; putten uit dezelfde krachten als die in het
begin kosmos en aarde tevoorschijn riepen. Die tijd is nu…”
Elly Verrijt | spiritueel begeleidster en oprichtster De Gaarde, leerplek voor Verbonden Leven in Udenhout

De gelijkwaardigheid zoeken
Sonja zag veel nadelen van de hulpverlener-cliëntrelatie binnen instellingen: “Het is best lastig om uit
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Mariëlle Sprenkels: “Was er eerder een Zelfregiecentrum
geweest, dan was mijn leven misschien heel anders gelopen”

De kanjers,
onze helpende handen
‘Ik zoek m’n eigen weg wel’
“Ik leerde Karin en Sonja kennen via een conferentie
over maatschappelijke steunsystemen bij St. Anna
in Venray, vorig najaar. Na jaren in de psychiatrie
had ik de houding ‘dit is voor mij de oplossing niet,
ik zoek mijn eigen weg wel’. Dat begrepen ze heel
goed. We pasten bij elkaar. We zijn begaan met het
lot van mensen. Hebben hart voor alles wat leeft,
groeit en bloeit. En we willen een ommekeer teweegbrengen in het vakjesdenken dat zorg en welzijn beheerst. We willen zoeken naar andere oplossingen,
zodat mensen minder afhankelijk zijn van de structuren en systemen die we kennen.”
Wat haar het meest is opgevallen in haar jaren in
de GGz (geestelijke gezondheidszorg) is dat op veel
plaatsen de evaluerende en sturende taken ontbreken, dat vaak geen sprake is van echte individuele
begeleiding. En die zijn natuurlijk erg wezenlijk om
te kunnen herstellen, vindt ze. “Ik heb het zelf maar
opgepakt om stap voor stap verder te komen, want
waar ik stond, daar was ik niet tevreden mee.”
Mariëlle Sprenkels heeft bepaald geen makkelijke Door zelfanalyse, door te kijken wat ze ondanks haar
tijd achter de rug. Ze belandde net voor haar dertig- hersenbeschadiging nog wel kan, door te doen waar
ste in de psychiatrie met een
ze blij van wordt, zo probeert
psychose en voelde zich daar
Sprenkels haar nieu“We willen een ommekeer Mariëlle
niet erg gehoord. Na veel meer
we leven in te richten, samen
dan zeven magere jaren staat
met haar dochtertje en haar
teweegbrengen in
ze nu weer aan de vooravond
partner. “Ik wil mensen helvan minstens zeven vette. Dat
pen, daar word ik gelukkig
het vakjesdenken dat
heeft ze voor een heel groot
van”, zegt ze, “maar ik weet
zorg en welzijn beheerst” ook dat ik dat niet kan doen
deel aan zichzelf te danken.
Aan haar open geest, aan haar
door bijvoorbeeld in het hele
doorzettingsvermogen, aan haar positieve natuur, land lezingen te geven. Dat is te belastend voor mij.
die zelfs in moeilijke situaties door de depressie Ik moet iedere dag nog veel rusten. Maar wat ik wel
heen wil prikken. Het is niet toevallig dat haar pad kan doen, is in het Zelfregiecentrum workshops geVrijwilligster Mariëlle Sprenkels. Foto: Moon Saris
dat van het Zelfregiecentrum kruiste.
ven, bijvoorbeeld, en vanuit huis een helpdesk-permail runnen. Dat kan ik doen op de tijdstippen die
mij goed uitkomen. Ook vermoeiend, maar dat heb
ik er wel voor over om iets positiefs te doen voor
andere mensen in hetzelfde – of een ander – beper“Vaak wordt gezegd dat mensen onderling steeds minder betrokken zijn. De informele zorg, oriënkende schuitje.”
tatie op de buurt en onderlinge solidariteit zouden aan erosie onderhevig zijn. Mijns inziens wordt
de onderlinge solidariteit echter niet minder, maar ánders; zij neemt nieuwe gedaanten aan, zoals
Handvatten voor het leven
nu blijkt uit de opening van Zelfregiecentrum Belfeld. Dit centrum past een beetje bij de IndepenDe tips en adviezen die ze mensen zal geven, zullen
dent Living Movement in de Verenigde Staten, die zich richt op de bevordering van het zelfrespect,
niet gaan over medicatie en therapie. Ze zullen gebade onafhankelijkheid en maatschappelijke participatie van mensen, onder wie mensen met beseerd zijn op de methode die ze zelf heeft gehanteerd
perkingen. Zelfregiecentrum Belfeld biedt mijns inziens een prachtige kans om dit soort doelen te
om er bovenop te komen. “Handvatten voor het dabereiken.”
gelijkse leven, zodat mensen niet zo hoeven piekeren
Dr. Stijn Verhagen | Lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling
en zelf op zoek kunnen gaan naar dingen waarmee ze
Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht
een nieuw ritme kunnen vinden. En zo zichzelf kunnen
helpen. Zelfregie, daar draait het om.”
Foto: Hogeschool Utrecht

De oprichters liepen op hun weg naar de realisatie van het Zelfregiecentrum geregeld
aan tegen mensen die niets liever wilden dan
hun handjes uit de mouwen steken. Een dik
dozijn is het inmiddels, en de groep groeit
voortdurend. De vrijwilligers van Zelfregiecentrum Belfeld zijn verenigd in een werkgroep. Ze hadden een inspiratiedag op 22
augustus en krijgen vanaf nu geregeld cursussen om zichzelf te ontwikkelen. Een van
de enthousiaste vrijwilligers, onze kanjers,
is Mariëlle Sprenkels uit Weert (bijna 44).
Deze ervaringsdeskundige was voor de opening van het centrum nog behulpzame klusjesvrouw, maar gaat binnenkort de helpdesk
bemensen.

De drie scenario’s

Alle burgers binnenboord
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) bedacht drie scenario’s in het kader van
de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Welke mogelijkheden zijn er om alle burgers binnenboord te houden als je de landelijke regie over de maatschappelijke ondersteuning van (kwetsbare) mensen overdraagt aan de gemeente? Wat wij in Belfeld realiseren,
heeft alle kenmerken van scenario 2, gemengd met de goede kanten van scenario 3.
Scenario 1: De gemeente aan het roer
Doel van scenario 1 is dat alle burgers, ook de meest
kwetsbare, in gelijke mate en zo normaal mogelijk
in de samenleving participeren. De gemeenten biedt
aanpassingen en hulpmiddelen aan. Beleidsvorming
vindt plaats door de gemeente. Ze investeert vooral
in nieuwe vormen van preventief beleid op het vlak
van welzijn, inkomen en sociale cohesie.
De gemeente heeft in dit scenario een sterke en sturende rol. Zij gaat er vanuit dat gemeentelijke interventies de maatschappelijke participatie van burgers
tot volle wasdom kunnen brengen. De gemeente en
haar ambtenaren zijn de spin in het web. Haar ogen
en oren in de wijk vangen signalen op zodat ze gericht actie kan ondernemen.

Kanttekeningen: veel (ongevraagde) bemoeienis;
erg ambitieus; hoge kosten; mensen tussen wal en
schip; waar is de eigen verantwoordelijkheid?
Scenario 2: Stuurman van je eigen leven
In scenario 2 streeft de gemeente naar een situatie
waarin kwetsbare burgers elkaar zo veel mogelijk
ondersteunen op basis van hun ervaringsdeskundigheid. Dat doet ze door participatiebudgetten te
verstrekken en de ontwikkeling van zelfregiecentra en andere steunpunten te ondersteunen. Hier
zetten kwetsbare mensen zich in om lotgenoten te
helpen zo veel mogelijk stuurman over hun eigen
leven te zijn.
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Zelfregie is hier het uitgangspunt, de burger zelf
staat centraal. De gemeente schept voorwaarden
om het burgers (met beperkingen) mogelijk te maken te participeren, onderlinge steun te verlenen
en kennis uit te wisselen. De gemeente geeft budgetten waarmee mensen hun eigen keuzes kunnen
maken. Dit scenario gaat uit van zelfrespect, waardigheid, onafhankelijkheid.

Kanttekeningen: de (kwetsbare) burger moet ondernemend zijn; weten de mensen steunpunten te
vinden?; hoe bewaken we continuïteit en kwaliteit?;
zijn er zo veel vrijwilligers/mantelzorgers?
Scenario 3: De burger en zijn verbanden
In scenario 3 ligt de nadruk op een hoge organisatiegraad van (mondige) burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor het leefbaar
houden van hun omgeving (buurt, werk, recreatie,
enzovoort). De gemeente stimuleert dit door prikkels te geven en door regelgeving weg te nemen die
burgers en hun netwerken in hun (eventuele) participatiemogelijkheden belemmert. In deze civil society
staan de burger, het burgernetwerk en het particulier
initiatief centraal.
Maatschappelijke opvang krijgt vorm vanuit maatschappelijke verbanden. Beneden de ondergrens
neemt de gemeente de voorzieningen voor haar rekening. Verder heeft de burger het initiatief, samen
met zijn netwerken. De gemeente geeft wijkbudgetten voor het uitwerken daarvan.
Kanttekeningen: zijn alle burgers in staat aansluiting
te vinden bij informele verbanden?; het drijft erg op
vrijwilligers; werkt dit ook structureel, niet alleen incidenteel?
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Themabijeenkomst
Vanaf januari 2009 houden we maandelijks een
themabijeenkomst.
Mogelijke thema’s zijn:
•
Vergeving
•
Lifestyle, heeft dat invloed op mijn leven?
•
Kleren maken de….
•
Ik moet zo veel, wat wil ik eigenlijk?
•
Opvoeden een kunst of gunst?
•
Levenskunst, levensvragen.

Steunpunt rouw en verlies

K I J K

’ N S

K U N S T

Vrijwilligers Zelfregiecentrum Belfeld
Eigenlijk hadden we de ruimte onder de kop Kijk ’ns
kunst leeg moeten laten. En er met koeienletters in
moeten zetten: Hier jouw kunstwerk plaatsen? Mail
ons! Deze rubriek is namelijk bedoeld voor iedereen
in Limburg die kunst maakt en dat met onze lezers
wil delen. Het kan een schilderij zijn, maar ook een
cartoon, een beeldhouwwerk, een foto, een gedicht
of iets anders wat de moeite waard is gezien te worden. Voorwaarde is wel dat ‘zelfregie’ het thema van
het werk is.
Aangezien we de ruimte toch hadden en we boven-

dien zelf iets hadden wat best gezien mag worden,
hebben we voor deze ene keer ons eigen kunstwerk
geplaatst. Deze schildering kwam tot stand tijdens
de inspiratiedag voor onze vrijwilligers, afgelopen
22 augustus in het Zelfregiecentrum Belfeld. Ze kenden elkaar nog nauwelijks, deelden elkaars verhalen
met elkaar en maakten als creatieve, inspirerende
afsluiter dit kleurrijke kunstwerk. Eronder zitten allemaal afzonderlijke, concrete plaatjes van een sluis,
ons centrum, een vlinder. Pas toen (een deel van)
de deelnemers los durfden te laten, ontstond in een

gezamenlijke prestatie dit knallende, organische resultaat. De energie spat er vanaf. De boodschap is
duidelijk: wij zijn er klaar voor om het Zelfregiecentrum samen tot een succes te maken!
Jouw kunst (thema: zelfregie) volgende keer hier te
kijk? Mail een digitale foto van voldoende resolutie
(2400 pixels) naar nieuwsbrief@zelfregiecentrum.
nl. Vertel ons kort wie je bent en waar je kunstwerk
voor staat.

In januari 2009 starten we ook met het opzetten
van een steunpunt voor rouw- en verlieservaringen (in de brede zin van het woord). Iedere vier
weken zal een bijeenkomst plaatsvinden en daarnaast wordt wekelijks een spreekuur of een themainloopochtend gehouden.

Mogelijke activiteiten
Activiteiten die door mensen of organisaties kunnen worden opgezet in samenwerking met Zelfregiecentrum Belfeld zijn:
•
Lotgenotengroepen
•
Ontmoetingsbijeenkomsten voor allochtonen
•
Activiteiten rondom ‘samen koken en eten’
•
Herstelgroepen
•
Creatieve workshops
•
Belangenbehartiging-werkbijeenkomsten
•
Muziek- en theaterwerkplaats
•
Culturele ontmoetingen
•
Netwerkbijeenkomsten
•
Activiteiten voor en door jongeren
•
Spreekuren
•
Tuinieren
•
Computercursussen
•
Informatie en advies (opvoeden, doorwijzing,
PGB, Wmo)
•
Scholing en training

Praktische voorbeelden
Computerles
Stichting A vraagt het Zelfregiecentrum of er
ruimte te huur is om computerlessen te geven.
In zo’n geval willen we graag een win-winsituatie
bereiken. Bijvoorbeeld: mag deze ruimte met computers, onder voorwaarden, ook gebruikt worden
door ex-GGz-cliënten of jongeren?
Kookavonden
Stichting B houdt kookavonden door en voor allochtone vrouwen. Ze zijn van harte welkom bij
het Zelfregiecentrum. We vinden het erg fijn als
ze eens per jaar iets terug willen doen voor de gemeenschap, bijvoorbeeld koken tijdens een viering
van bezoekers van de voedselbank.
Lotgenoten
Persoon C wil graag lotgenotenavonden organiseren. Daar is onze locatie in Belfeld uitermate
geschikt voor. Onze vrijwilligers maken wel graag
van de gelegenheid gebruik de deelnemers te verleiden tot een kennismaking met andere activiteiten binnen het Zelfregiecentrum.
Dagbesteding
Organisatie D zoekt een zinvolle dagbesteding voor
een cliënt. Het Zelfregiecentrum zoekt samen met
de instelling naar een passende oplossing voor
deze man of vrouw. Hij of zij zelf bepaalt, natuurlijk
in overleg, welke activiteit hij of zij gaat doen.
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Inspiratie:
muziek
Je kent dat wel. Je zit in de auto, komt van een vervelende afspraak, hebt echt iets rots te verwerken,
bent net gedumpt en dan… hoor je die blij makende
klanken, dat inspirerende intro, die fijne tekst. Je
hart maakt een sprongetje. Je tranen drogen. Je lichaam wil swingen. Je tong wil zingen. Even word
je weer helemaal vrolijk, en misschien krijg je er
zelfs wel vertrouwen in dat je kansen keren.
Je hebt van die liedjes die je, door hun plezierige
aard, goede moed geven. Die ervoor zorgen dat je
er weer tegen kan, al is het maar voor even. Het kan
een gouwe ouwe zijn, maar ook nu in de top veertig
staan of al honderden jaren geleden zijn gecomponeerd. Het kan Nederlandstalig zijn, Engels, Frans of
instrumentaal. Een up tempo song of een slow. Een
liedje over een mooie herinnering, een prettig gevoel, een fijne wereld. Of een liedje dat je herinnert
aan iets moois, fijns, prettigs; dat kan ook.

Ik heb dat met A Brand New Day van The Wiz Stars,
jeweetwel, dat verschrikkelijk foute lied uit de Michael Jackson-versie
van The Wizard of
Oz. Can’t you… feel
a… brand new dayhee-heee. Waar het
vandaan komt, weet
ik niet. Ik geloof niet
eens dat ik die film als
kind heb gezien. Maar
als de eerste tonen
van het intro, die opzwepende klanken, uit de speakers beginnen te komen, dan krijgt de volumeknop
een zwieper. Is het op de snelweg, dan priemen er
al gauw verbaasde blikken van mij passerende of
door mij gepasseerde automobilisten door m’n zijruit. Wat zit die nou te doen? Nou, die zit enorm te
genieten, mee te bewegen en mee te zingen met een
inspirerend liedje. Gisteren was gisteren, maar vandaag hebben we een hagelnieuwe dag! Zo!
Wie googelt op ‘songs’ en ‘happy’ komt vaak uit bij
dezelfde liedjes. Een fraai rijtje, goed voor tonnen
glimlachen en kilo’s blijdschap. Wat denk je van het

swingende I’m walking on Sunshine van Katrina and
the Waves, het ontoombare Don’t stop me now van
Queen of het fijne Shiny Happy People van REM, met
de geweldige Kate Pierson. Zij zong samen met haar
B52’s nog zo’n aangename kraker: Love Shack. Wat
melancholieker zijn What a Wonderful World van
Louis Armstrong en Feeling good van onder meer
Nina Simone, nu meestal te horen in de versie van
Michael Bublé. In het kader van de zelfregie: This is
my Life van Shirley Bassey en I am what I am van
Gloria Gaynor. Hakuna Matata!
Ik ben geen voorstander van illegaal downloaden,
maar als dit de nummers waren die iedereen aan
elkaar doorgaf, nou, dan had ik er eerlijk gezegd
niet zo’n probleem mee. En mocht een platenmaatschappij dit lezen: het is hoog tijd voor The Best of
Happiness. Een gegarandeerde hit!
E. Ja
P.S.: Welke muziek maakt jou blij? Inspireer
ons. Mail of stuur jouw artiest/titel met bijhorend verhaal naar:
nieuwsbrief@zelfregiecentrum.nl of
Nieuwsbrief Zelfregiecentrum
Witveldweg 14c, 5951 AV Belfeld

N

Redactie:
Karin van der Plas, Sonja Visser, Moon Saris
Tekst en eindredactie: MS woord, Moon Saris
Ontwerp en opmaak: OSCAR.nl
Drukwerk: Rekafa, Venlo
Reacties graag via mail of per post:
nieuwsbrief@Zelfregiecentrum.nl
Witveldweg 14c, 5951 AV Belfeld

Foto: Moon Saris

“Het zelfregiecentrum is meer dan een ontmoetingsplaats. Het is geloven in de mogelijkheden van
mensen, anders dan alleen kijken naar ieders beperkingen. Het zelfregiecentrum biedt een podium
waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en er verbindingen gelegd kunnen worden. Het is een
beweging die op gang komt dankzij mensen die steun zoeken of juist steun kunnen bieden bij het realiseren van ieders eigen ‘droom’. Een ‘centrum’ dat zijn kleur en identiteit ontleent aan de mensen die
er komen en aan de wensen die zij meenemen. Een centrum waar niet vooraf een standaard aanbod op
de plank ligt maar waarbij de vrager en zijn vraag bepaalt welke activiteiten er gaan plaatsvinden, onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. Kortom een uniek en welkom initiatief voor de regio.”
René Boumans | Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg

