Kwartaalnieuwsbrief van Zelfregiecentrum Belfeld

Sinds de start van de stichting Zelfregiecentra NL op 11 september 2008 hebben
we veel energie gestoken in het inrichten
en bemensen van het zelfregiecentrum
in Belfeld. De visie achter ‘zelfregie’
willen we graag landelijk verspreiden,
maar om te beginnen vonden we dat we
eerst maar eens in de praktijk moesten
laten zien dat het werkt. Een update van
de eerste stappen.
Na zes maanden Zelfregiecentrum Belfeld is
er al een heel aantal stappen gezet. Elders in
deze nieuwsbrief een aantal terugblikken, op
deze plek een korte samenvatting van de eerste maanden:
• Sinds de start is er een kernteam van vijf
vrijwilligers en twee projectleiders actief.
De leden van het team zijn actief in de
dagelijkse uitvoering van de activiteiten.
Daarnaast zijn ze betrokken bij een of meer
werkgroepen. Een werkgroep richt zich op
een bepaald onderwerp of een bepaalde
activiteit en werkt dit uit. Ook zoekt iedere
werkgroep naar nieuwe vrijwilligers die
graag mee willen doen binnen deze activiteit. Zo zijn er in totaal twaalf vrijwilligers
actief bij de ontwikkeling van het Zelfregiecentrum.
• Onderwerpen waar de werkgroepen zich op
richten zijn onder andere: het organiseren van themabijeenkomsten en lezingen
rondom thema’s die bezoekers van het
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en volgt de derde binnenkort. Samen met
de gemeente Venlo onderzoeken we hoe
we deze experimenteerplek aan nog meer
mensen kunnen bieden.
Breder publiek
Naast de werkzaamheden in het zelfregiecentrum in Belfeld zijn er ook stappen gezet om het

Sinds de opening op 11 september is er veel gebeurd in en rond het Zelfregiecentrum.

concept ‘zelfregie’ bij een breder publiek onder
de aandacht te brengen. Binnen de stichting
noemen we dit de ‘scholings- en adviestak’.
Samen met de adviesraad van de stichting onderzoeken we mogelijkheden om beleidsmakers en bestuurders van gemeenten vertrouwd
te maken met de mogelijkheden van het concept zelfregie. Deze activiteiten zijn onder andere ondernomen:
• We praten – naast zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio – mee over de nieuwe

Maandelijkse workshops
Dit jaar verzorgen we elke tweede zaterdag van
de maand workshops. Deze zullen zowel in het
Zelfregiecentrum Belfeld als op andere locaties
gehouden worden. We streven naar een door
het jaar heen zeer gevarieerd aanbod, waarbij
er voor elk wat wils te beleven is. Van ‘interactief schilderen’ tot ‘natuurlijk beleven’.

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden:
http://www.zelfregiecentrum.nl/belfeld
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zelfregiecentrum aangeven; het opzetten
van een steunpunt voor rouw en verlies;
het promoten van de inloop en ontmoeting
binnen het centrum.
• Binnen het Zelfregiecentrum is er de mogelijkheid voor vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om te groeien op de participatieladder. Eigenlijk biedt het centrum een
groei- en experimenteerplek voor mensen
die zich willen ontwikkelen en iets met hun
ervaringen willen doen. Zo zijn twee vrijwilligers nu gestart met een participatiebaan
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In de zomervakantie zal voor thuisblijvende
kinderen een passende activiteit worden opgezet.
Op zaterdag 14 maart vond onder andere de
workshop ‘interactief schilderen’, onder leiding van kunstenares Silvia Smets, plaats.

visie op hulpverlening binnen de gemeente
Venlo. Binnen deze nieuwe visie zal steeds
meer ingezet worden op het inspelen op de
kwaliteiten en eigen kracht van mensen.
• Voor raadsleden uit Limburg en Noord-Brabant organiseerden we een spoeddebat
rondom de actuele veranderingen binnen
de AWBZ: de ondersteunende begeleiding zal voor veel mensen verdwijnen en
deze mensen zullen zich nu wenden tot
de gemeente voor begeleiding en ondersteuning. Veel gemeenten zijn nog niet
voldoende toegerust om hier mee om te
kunnen gaan.
• Met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zijn we in gesprek om gemeenten
te ondersteunen bij het ‘kantelen’ van hun
bestaande welzijnsaanbod. Gemeenten
zoeken naar manieren om op een andere
manier om te gaan met hun kwetsbare
burgers. Deze kanteling vraagt een nieuwe
visie en het nodige lef om vertrouwde kaders los te laten en de vraag van de burger
echt centraal te stellen!
• We ontwikkelen een Wmo-programma voor
zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstellingen. In dit scholingsprogramma 8
modules om op maat de filosofie van de
Wmo te vertalen naar beleid en uitvoering.
Verder wandelen
De eerste stappen zijn gezet. We wandelen gestaag verder op het pad van de zelfregie. Wil
je met ons meewandelen, een stukje mag ook,
neem dan contact op voor een afspraak. We
bekijken dan samen of we kunnen komen tot
een concrete activiteit of dat je een rol kunt
spelen in een van onze werkgroepen.
Mail ons op info@zelfregiecentrum.nl

Als je altijd met je rug
naar het licht loopt,
zie je alleen
je eigen schaduw
Laurence Jalbert

mogen?
Meer zelf moeten doen of meer zelf mogen
doen? Laten we eens kijken wat meneer A
kan drijven om tot de uitspraak ‘ik moet
meer zelf doen’ te komen. Er klinkt in ieder geval uit dat meneer A zich alleen voelt
staan; zich niet gesteund voelt. Hij heeft
het gevoel dat hij niet kan kiezen.
Mevrouw B zegt ‘ik mag meer zelf doen’.
Ze lijkt blij te zijn met de ruimte die zij ervaart om zelfstandig dingen te doen. Misschien vindt mevrouw B het ook prettig
dat zij op eigen inzicht de dingen kan doen
die ze wil doen.
Wat is de rol van de ander(en) bij deze
twee mensen?
Bij meneer A krijg je de indruk dat de ander
zich heeft afgewend, daarmee min of meer
gezegd heeft: ‘zoek het maar uit’. Bij mevrouw B is de ander ook wat op afstand,
maar op een uitnodigende manier: ‘je kunt
het zelf, daar vertrouw ik op’.
In de actuele ontwikkelingen in zorg en
welzijn is het een feit dat de overheid
streeft naar een maatschappij waarin
kwetsbare burgers meer de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen – en
elkaars – welzijn. Zorg en welzijn is niet
meer als vanzelfsprekend en in dezelfde
mate als voorheen toegankelijk. Met de
vergrijzing in het vooruitzicht zou de zorg
anders onbetaalbaar worden.
Toch speelt ook een ander argument mee:
de overheid streeft naar een toename van
de zelfstandigheid en participatie van
kwetsbare mensen. Dit wordt gevoed door
het geluid van veel kwetsbare mensen die
zich onvoldoende volwaardig burger voelen en zich te veel weggezet voelen als ziek
of gehandicapt.
De uitdaging voor de overheid is om burgers vooral het gevoel te geven dat ze
meer zelf mogen doen. Hiervoor is het inderdaad nodig dat ze zich iets meer op afstand stelt, maar wel graag op een manier
waarin vertrouwen in de ander doorklinkt!
Voor gemeenten kan dit betekenen: laat
bestaande kaders wat meer los en faciliteer initiatieven van kwetsbare burgers;
voor hulpverleners kan de weg zijn om
mensen meer te verleiden naar hun eigen
kwaliteiten te kijken.
De redactie
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vrijwilligers
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Het ruilwinkeltje
In Blerick aan het spoor ligt een bijzonder winkeltje. Het ruilwinkeltje, genaamd de Winkel
van Sinkel, is opgezet door Gerrie Wilbers. Het werkt eenvoudig. Gebruik een lege ruimte
of hoek en stal hier de spullen uit die je niet meer gebruikt. Als je iets kunt gebruiken uit de
winkel, ruil je het met een voorwerp waar jij niets mee doet. Zo raakt het winkeltje nooit leeg
en worden steeds andere mensen weer blij met het voorwerp van hun keuze. Je kunt alle tijd
voor het kiezen nemen, eventueel zelfs met een kopje koffie of thee erbij.

In februari is de maandelijkse scholing
voor de werkers/vrijwilligers gestart. Eén
vrijdag in de maand staat er een thema
centraal. Thema’s waren: ‘wat is zelfregie voor mij?’ en ‘waarneming, hoe doe
ik dat?’.
Nieuwe vrijwilligers kunnen gewoon instromen, de scholingsdagen zijn los van
elkaar te volgen en vormen tesamen een
10-daagse scholing om als ‘zelfregiewerker’ aan de slag te kunnen.

Door Els Verhorstert
Een geweldig initiatief van een bijzondere vrouw. Zij
kwam tot dit idee doordat zij veel spullen van glas
maakt. Iedereen in haar omgeving was al verwend
met haar glaswerk. De hobby bleef mooi, maar waar
bleef ze met haar spullen? Haar vele glasvoorwerpen en de groeiende irritatie over de wegwerpmaatschappij zetten haar aan het denken. Gesterkt door
de ervaringen met de Letskring (‘ik doe iets voor jou,
jij doet iets voor mij’) kwam dit idee op. De berging
werd leeggehaald en ingeruimd. Ze ging alleen aan
de slag, want partner en familie vonden het maar
een vreemd idee.
Nu, ruim een jaar later is de winkel een succes in
Gerries leven. Een succes voor haarzelf. Er is veel
waardering voor de spullen die ze maakt. Ook is er
veel waardering voor de gedachtegang achter het
winkeltje. Er zijn veel klanten die haar gedachten delen, het graag anders willen. Voor de partner en familie van Gerrie is het ruilwinkeltje ook een succes.
Zij treffen een vrolijke Gerrie aan als ze thuiskomen.
Een vrolijke vrouw die nog maar alleen de dingen
doet waar ze blij van wordt en dit deelt met de mensen om haar heen.
Het ruilwinkeltje ligt aan de Horsterweg 258 in
Blerick en is open op donderdag van 10.00 uur tot
17.00 uur en op afspraak.
Tel. 077 38971350 of 06 13824044.

Gerrie in haar winkeltje

Zelfregie is...
…iets wat iedereen al als kind zou moeten meekrijgen!
“Op het moment dat ik de regie weer in eigen handen nam, begon voor mij het herstel. Na tien jaar
dobberen op wat anderen voor mij het beste vonden, ben ik toch maar zelf gaan roeien. En met resultaat! Wat ik vond, was geen zee maar een oceaan aan mogelijkheden in mijzelf. De visie van het
Zelfregiecentrum Belfeld sluit dan ook naadloos aan bij wat ik ontdekte. Door mijn werkzaamheden
hier doe ik weer mee, voel ik me gewaardeerd en het levert bovendien enorm veel energie op. Wat
wil een mens nog meer???”
Helen Greijn | vrijwilliger Zelfregiecentrum

24-uurs bereikbaarheid
voor contact van mens tot mens
Door Maarten Coolen en Sonja Visser

Toen ik een nieuwe auto kocht, kreeg ik er
een heel stapeltje papieren bij. Thuis op m’n
gemak liep ik eens door de papieren heen
en mijn oog viel op een klein kaartje. Op dit
kaartje stond dat ik bij pech 24 uur per dag
kon bellen naar een telefoonnummer. Het
kaartje beloofde me 24 uur per dag bereikbaarheid en hulp bij pech. Op het kaartje
stond niet dat de pech niet al te ernstig mocht
zijn, of dat ik eerst zelf moest zoeken naar
een oplossing.
Na vele jaren van psychische nood, inclusief opnames, crises, levensangsten én doodsangsten, raakte
de tekst op dit kaartje me diep. Wat had ik op veel
momenten graag een telefoonnummer gehad dat
ik gewoon kon bellen! Wat zijn er veel momenten
geweest waarin een laagdrempelig mens-tot-menscontact me heel waarschijnlijk had behoed voor veel
te diep wegzakken en vervolgens de regie uit handen
moeten geven...
Eenmaal in de wereld van de psychiatrie is de standaardweg om via huisarts en crisisdienst je signaal
af te geven dat het niet goed gaat. Misschien is dat
wel m’n eigen blinde vlek? Maar ieder die mijn situatie herkent, weet dat huisartsenposten niet zo
adequaat zijn en crisisdiensten niet voor cliënten
bereikbaar zijn. Googel op crisisdiensten en je zult
teksten tegenkomen als: “Voor cliënten met geeste2 – Nieuwsbrief Zelfregiecentrum

lijke gezondheidsproblematiek die direct hulp nodig
hebben, heeft RiaggZuid een crisisdienst. Huisartsen, politie en een aantal specifieke verwijzers kunnen deze zowel overdag als ’s nachts inschakelen.
Het telefoonnummer is bij hen bekend.”
Had ik zelf verder moeten zoeken? In zo’n situatie?
Of zou ieder mens bij de aanschaf van een nieuwe
tandenborstel een kaartje moeten krijgen met het
landelijke telefoonnummer van een luisterend oor
bij psychische nood?
Gewoon een nummer, heel toegankelijk, voor iedereen bekend! Bij iedere tandenborstel, in de studiegids van iedere school, op bushokjes, bij het consultatiebureau (“Kent hij al wat woordjes? En kent hij
het algemene nummer voor psychische nood al?”)

Geen moeilijke reclamecampagnes op regionale
zenders, nee gewoon breed informeren! Misschien
een leuk idee als er een radiozender is die vragen en
tips die de hulplijn oplevert uitzendt.
De afgelopen weken heb ik flink gezocht en best het
een en ander gevonden. Sensoor heeft een landelijke hulplijn en er is zelfs – vers van de pers – een
nummer voor mensen die ernstig overwegen om
een einde aan hun leven te maken. Blijft over waar
ik mee begon: ik kreeg een kaartje met een nummer
bij mijn auto... wanneer krijg ik een kaartje met een
nummer voor 24 uur hulp bij psychische pech?

Inloop
Zelfregiecentrum:
voor ontmoeting,
een luisterend oor
en advies
Het Zelfregiecentrum staat drie dagdelen per
week open voor iedereen die wil kennismaken met ons en zoekende is naar een manier
om zijn of haar leven zelf meer invulling te
geven.
Wij staan open voor iedereen die daar samen met ons divers team van vrijwilligers
vorm aan wil geven.
Onze inloop voor een kop koffie of thee en een
luisterend oor met ervaring is elke week op:
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Een afspraak maken op een ander tijdstip
is ook mogelijk. Maak telefonisch een afspraak: tel. 06-42050320
of mail belfeld@zelfregiecentrum.nl
U bent van harte welkom!

“Het leven is net ganzenbord. Je kunt steeds opnieuw beginnen behalve als je in de put
blijft zitten! Na 30 jaar manisch depressiviteit ben ik met Karin van der Plas van het Zelfregiecentrum in Belfeld in contact gekomen. Ter sprake kwam het boek ‘Een tweede leven’
waarin ook mijn verhaal over onder andere manisch depressiviteit en zelfdoding staat. In
de eerste nieuwsbrief van Zelfregiecentrum stond een stukje over het steunpunt Rouw en
Verlies, ik dacht: daar wil ik iets mee doen. Ook binnen het centrum kan ik voor mijn gevoel
aan veel dingen werken maar ook samenwerken. Dat geeft mijn leven zin.
Sinds kort beman ik de VMDB-lotgenotenlijn (Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen) en ben ik bij de maaltijdservice actief als vrijwilliger.
Het idee zelfregie, daar geloof ik voor 100 procent in. Nu nog de kunst om het in de praktijk
te brengen en uit te dragen. Zelfregie is: alle ‘invoer’ zelf uitvoeren. Luister naar je eigen
gevoel en maak daarvan je doel! Behoefte aan contact, laat maar horen.” (06-44722595)
Maarten Coolen | vrijwilliger Zelfregiecentrum

Gouden missie van een super ervaringsdeskundige

“Ik voel me goed als ik iets kan doen”
Al vanaf het begin van de oprichting van het
Zelfregiecentrum werk ik met veel voldoening
en plezier samen met Eric van Mierlo. Zijn
bescheidenheid, zijn humor, maar vooral zijn
geweldige ervaringsdeskundigheid maken
hem tot een zeer waardevolle en speciale
collega. Zijn kennis en kracht zet hij in voor
iedereen met wie hij te maken heeft. Maar
vooral voor die mensen die in moeilijke omstandigheden en in achtergestelde posities
verkeren. Gewoon een groot mens!
Door Joep Cobben

Eric, kun je iets over jezelf vertellen?
“Ik ben Eric van Mierlo en werk momenteel bij het
Zelfregiecentrum in een participatiebaan. Daar hou ik
me bezig met de ondersteuning van allerlei lopende
activiteiten, maar mijn belangrijkste werkzaamheden
liggen in de belangenbehartiging. Altijd al heb ik de
behoefte gehad om mensen te helpen, mensen die
in problemen zaten of dreigden te komen.
Daar ben ik altijd erg ver in gegaan. Vrienden of collega’s, maar ook mensen die ik maar net kende en
om hulp vroegen. Als iemand (tijdelijk) geen onderdak had dan liet ik die gewoon bij me thuis slapen,
voor een nachtje. Maar ik heb mensen ook maandenlang bij me thuis laten wonen!
Op die manier heb ik heel mooie, maar ook heel
moeilijke periodes in mijn leven meegemaakt. Ik heb
ook veel verschillende banen gehad, ondanks dat ik
een hbo-opleiding als maatschappelijk werker heb
afgemaakt. Wat dat betreft heb ik wel een afwisselend en soms echt spannend leventje achter de rug.
Voor mij was het ook heel belangrijk om op een bepaald moment als homo uit de kast te komen. Eigenlijk veel te laat, zo rond mijn dertigste. Ik had
misschien een nog leukere jeugd kunnen hebben…
Vanaf die tijd ben ik daar wel heel open over geweest, wat in het algemeen heel aardig geaccepteerd
werd, maar soms ook tot heel heftige reacties heeft
geleid. Voor mezelf was het uiteindelijk met recht
een bevrijding.
Ik heb me misschien, onder andere daarom, altijd
verbonden gevoeld met mensen in moeilijke situaties en in achtergestelde posities. Ik kan niet tegen
onrecht en zeker niet onrecht dat mensen aangedaan wordt gewoon omdat ze zijn wie ze zijn. Iedereen heeft zo wel zijn eigen ‘rugzakje, al is dat voor
sommige groepen mensen wel erg zwaar. Daarom
wilde ik als maatschappelijk werker juist voor deze
groepen mensen als belangenbehartiger werken.
Ik geloof er namelijk in dat ieder mens mogelijkheden in zich heeft om, wanneer hij daar niet in belemmerd wordt en dus kansen geboden krijgt, zijn eigen
leven zinvol vorm te geven. Ik geloof in de kracht
van mensen en probeer, door onder andere maatschappelijke belemmeringen te slechten, die krachten los te weken. Mensen laten ontdekken wat hun
mogelijkheden zijn en in hun leven laten opbloeien.
Hier in het Zelfregiecentrum zie ik dat dit ook werkelijk gebeurt. Ik heb ervoor gekozen om op deze
manier te willen werken. In de belangenbehartiging
merk ik dat het heel belangrijk is om voor en met
mensen barrières te overwinnen waardoor ze hun
eigen weg kunnen kiezen in hun leven, nieuwe mogelijkheden en kansen zien en deze ook daadwerkelijk verwezenlijken.”
Zelfregie dus?
“Ja precies, zelfregie! Dat mensen ‘groeien’ en tot
de ontdekking komen dat ze dingen kunnen die ze
nog nooit bij zichzelf gezien hebben en hierdoor helemaal opbloeien. Vooral mensen die denken dat ze
niks waard zijn en het ‘Hé, ik ben ook iemand en ik
kan ook wat…!’ niet kunnen ervaren. Als mensen
dit van elkaar zien en dit samen doen, versterken ze
elkaar en helpen ze elkaar hiermee. Deze krachtige
beweging is erg mooi om te ervaren.”
Wat motiveert jou om dit mooie maar niet altijd
gemakkelijke werk te doen?
“Als ik ergens voor sta, dan sta ik er ook werkelijk
voor. Ik heb vaak negatieve adviezen gekregen van-

uit mijn omgeving, maar ook van hulpverleners en
zelfs politie, omdat ik ervoor koos om voor iemand
een bepaalde weg in te slaan die hun niet aanstond.
Maar zo’n belofte aan iemand breek ik niet. Ik kwam
daardoor wel ook zelf in problemen, maar heb die
onder ogen moeten zien.
Wat dat betreft sta ik nog steeds achter de dingen
waar ik voor gekozen heb. En ja, anders was ik
hoogstwaarschijnlijk niet hier in Belfeld terechtgekomen.
Er werd mij ook vaak gezegd om eerst aan mezelf te
denken, maar als ik aan anderen denk, mensen die

het minder goed hebben en in
problemen zitten, dan denk ik
juist ook aan mezelf. Ik voel
me goed als ik iets kan doen.
Ook werd me vaak gezegd,
als ik weer iemand in huis
had, dat ik dan wel de hele
wereld kon gaan helpen, want
er zijn zo veel mensen zonder
onderdak of een redelijk bestaan. ‘Dan kun je wel iedereen in huis nemen…!’ Maar
met het werk dat ik nu doe
binnen het project
‘Lokale Versterking GGZ-Wmo’,
de Cliëntenraad
Verslavingszorg
en de Cliëntenparticipatie van
dak- en thuislozen
en verslavingszorg richting de
gemeente(s) ben
ik nu toch bezig
met de steun aan
en het realiseren
van een menswaardig
leven
Eric toen, Eric nu.
voor al die mensen in de regio
Noord- en Midden Limburg!
Vooral om dit samen met de mensen te doen inspireert en motiveert me extra.”
Wie zijn je ‘voorbeelden’, je inspirators?
“Ik heb geen echt geloof of zoiets. Als ik al ergens
in geloof dan is dat tegenwoordig in mezelf, waardoor ik dingen bereik die ik wil. Maar voorbeelden
voor mij zijn wel mensen als Martin Luther King
en Nelson Mandela. Vechters voor vrijheid en gelijke
rechten en die voor emancipatie van de ‘zwarten’
gezorgd hebben, zodat meer mensen mee kunnen
doen in de maatschappij. Zeer krachtige mensen die

mij wel inspireren door de geweldige manier waarop
zij dit voor elkaar gebracht hebben. Geweldig dat er
nu dan ook een ‘zwarte’ president in Amerika is gekozen!”
Wat zijn je toekomstverwachtingen?
“In het werk waar ik nu mee bezig ben, is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Ik ontmoet veel
mensen, natuurlijk, en dat vind ik hartstikke leuk. Ik
ben pas nog met Karin van der Plas, wethouder Jan
Lamers en kapelaan Breuren, de oprichter van de
St. Doortocht Venlo, naar bisschop Wiertz geweest.
Op 5 december was de bisschop namelijk jarig en dit
was best tof. Zo wil ik best nog wel een keer naar de
paus en of naar de koningin. Ik denk het liefst naar
de koningin.”
En waarom precies de koningin?
“Och, ik weet niet, wanneer is die jarig…? Het lijkt
me gewoon wel leuk. Ik kom nu zo veel mensen tegen en dat vind ik mooi. Ik ben bezig van onder aan
‘in de modder’ als het ware tot boven aan in de top
te klimmen; ik ben nu al aan het praten met beleidsmakers en zo. Helemaal bovenaan zijn de ‘officiële’
mensen met ook een ceremoniële rol en het lijkt me
gewoon eens leuk om bij zo iemand op bezoek te
gaan…”
Maar nu even serieus, echt de koningin en de
paus?
“Nee, natuurlijk niet! Maar wel de mensen die het inderdaad daar ‘bovenin’ bepalen, de echte beleidsmakers. Het lijkt me goed om ze dan eens te vertellen
wat ik allemaal doe en hoe ik tegen dingen aankijk.
Gewoon vanuit mijn positie, vanuit de basis.”
Heb je nog een inspirerende wens of gedachte die
je, tot slot, aan de lezers wilt meegeven?
“Ik zou willen zeggen dat je je eigen persoonlijke idealen niet aan de kant moet zetten voor realisten die
jou een dromer vinden. Knok voor je idealen, want
anders komt er zeker niks van terecht. Dat is ook
zelfregie!”

“Ik heb een aantal jaren geleden een beslissing genomen om het ‘anders’ te doen. Ik was maatschappelijk gezien geslaagd, ik had ‘alles’ maar voelde me op een gegeven moment diep ongelukkig en vreselijk eenzaam! Ik was me toen niet bewust waarom maar ik besloot toen wel dat ik het anders wilde.
Ik wilde ‘leven’…
Na deze keuze om écht te gaan leven – zelf de regie in eigen hand te nemen – heb ik de periode van
‘overleven’ afgesloten. Nu leef ik – ben bewust, weet wie ik ben en wat ik graag wil!
Deze ervaring van bewustwording is zo essentieel en dat wil ik heel graag met anderen delen. Mensen
helpen weer zichzelf te zijn – te laten zijn wie ze echt zijn, namelijk een uniek en prachtig goddelijk
wezen!
Binnen het Zelfregiecentrum zie ik voor mij mogelijkheden om dit op mijn manier vorm te geven. Mensen die er aan toe zijn en er open voor staan op een creatieve inspirerende manier te ondersteunen,
gidsen en begeleiden – door bijvoorbeeld samen muziek te maken, te schilderen, te mediteren, de natuur in te gaan. Al naar gelang ieders voorkeur en interesse en met als inzet ook zelf de regie over hun
leven te nemen.”
Joep Cobben | vrijwilliger Zelfregiecentrum

Raadsleden over de vloer
Twintig raadsleden uit Brabant en Limburg
kwamen op 5 november in Belfeld bijeen voor
een spoeddebat over de AWBZ-pakketmaatregel. Het debat was een initiatief van stichting
Zelfregiecentra NL en de avond werd georganiseerd in samenwerking met Zorgkantoor
NM Limburg, Klankbordgroep MO/VO/VZ van
het Programma Lokale Versterking GGz Wmo
en stichting Eigen Kracht.

De initiatiefnemers bemerkten bij raadsleden een
grote achterstand waar het gaat om kennis en inzicht
in de AWBZ-pakketmaatregel, maar vooral leek het
beeld niet helder welke (groepen) mensen eventueel
door de pakketmaatregel getroffen kunnen worden.
Vanuit de regierol van de raadsleden werd ingestoken op de uitdaging om Wmo-beleid voor deze
groep mensen te maken. Helder werd dat er in veel
gemeenten nog onvoldoende zicht is op concrete
initiatieven om met name de participatie van mensen
met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid te bevorderen.
Na een inhoudelijke presentatie volgden enkele casussen. Als voorbeeld voor een individuele voorziening werd door de stichting Eigen Kracht een

presentatie gegeven. Kern van deze methodiek is
dat de cliënt (hoofdrolspeler) met behulp van een
ondersteuner samen met zijn of haar eigen netwerk
een plan van aanpak maakt. Onderzoekt toont aan
dat door deze werkwijze minder een beroep gedaan
hoeft te worden op AWBZ-zorg en dat de persoon in
kwestie minder snel terugvalt.
Een voorbeeld van een collectieve voorziening is een
Zelfregiecentrum voor mentaal welzijn. Het zelfregiecentrum is door en voor ervaringsdeskundigen
en fungeert vooral als netwerkorganisatie. Mensen
met een vraag of een idee op het gebied van hun
mentale welzijn gaan samen met een vrijwilliger van
het zelfregiecentrum zoeken naar een concreet vervolg.
Nieuwsbrief Zelfregiecentrum – 3

Eerste ‘kerstsfeermarkt’
doet naam
eer aan
Op zaterdag 13 en zondag 14 december
vond in het Zelfregiecentrum een kerstmarkt plaats die de kerstgedachte, maar
zeker ook de sfeer van het centrum zelf
uitademde.
Door Eric van Mierlo

Met de geur van wafels, glühwein en erwtensoep,
met live kerstmuziek en met mensen die samen
hun eigen ding deden en toonden, was deze
markt vooral een plek voor kennismaking en gezellige ontmoeting.
De markt werd onder de paraplu van het Zelfregiecentrum mede georganiseerd door Stichting
Wilskracht en het Programma Lokale Versterking.
Zo’n veertig stands lagen vol met spulletjes die
creatief zelfgemaakt waren of als tweedehandsje
een nieuwe eigenaar zochten. Diverse mensen en
organisaties presenteerden zich op deze manier
en hadden zo de mogelijkheid tevens hun altijd te
krappe kas aan te vullen.
Opbrengst
Met de opening door Wethouder Lamers van
Venlo en een zeer ondersteunende preek van
kapelaan Breuren werd zaterdagochtend de start
gegeven aan deze markt.
Tijdens beide dagen werden er diverse live optredens verzorgd door ‘Il Vino’ en het in het Zelfregiecentrum repeterende bandje, de ‘Huisband’.
Er zat ook muziek in de cd ‘Onder de brug & op
het rooster’, die door diverse bekende Limburgse
prominenten samen met Il Vino werd uitgebracht,
verkocht en gepromoot. De opbrengst hiervan
was voor dak- en thuislozen.
De verkochte erwtensoep, waarvan de opbrengst
ten goede kwam van de Stichting Doortocht, was
natuurlijk ook geheel zelf geregisseerd. Uiteindelijk waren er zelfs drie verschillende soorten
in grote ketels aangevoerde, zelfgemaakte snert.
Een feest voor de liefhebbers
van dit
winterse
goedje,
en ook
voor de
mensen in
de opvang
bij Stichting
Doortocht,
waar
zondagmiddag soep
naartoe werd
gebracht.
Kerstgedachte
De honderden mensen die de twee dagen het Zelfregiecentrum bezochten, konden zich dus laten
verrassen met de zeer eigen sfeer die er hing en
een kerstmarkt met de gedachte van samen zijn
en samen leven.
Kortom, de eerste kerstsfeermarkt was wat betreft
sfeer en kerstgedachten van alle markten thuis.
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Sylvia Smets plus vrijwilligers
Zomerparkfeest
Deze keer in Kijk ‘ns kunst een werk van Sylvia Smets.
Ze maakte het samen met de bijna 200 vrijwilligers
van het Zomerparkfeest in Venlo. “Ze kregen afgelopen jaar op hun feestavond een creatieve activiteit
aangeboden”, schrijft de kunstenares in haar toelichting. “Aan mij de vraag of ik iets met deze groep
kon maken. Best veel mensen vond ik, maar gelukkig werden ze in vijf kleinere groepen opgesplitst. Ik
koos voor de opzet van kleine platen, de helft ervan
laten beschilderen en dan effen gekleurde vlakken
ertussen zodat het geen zootje wordt. De vrijwilligers hadden maar twintig minuten om er iets van te
maken maar er werd vrolijk samengewerkt.”
Alhoewel het schilderen haar via de genen werd doorgegeven, heeft ze er lang niets mee gedaan. Tot zo’n
vijftien jaar geleden, toen ze na het meehelpen aan
een schilderij besloot hiermee autodidactisch verder
te gaan. “Enkele jaren geleden moest ik door ziekte
ophouden met mijn werk als maatschappelijk werkster. Dat maakte de weg vrij voor het schilderen. Al
snel kreeg ik mooie opdrachten van de gemeente
Venlo: het Jac Hermans-terrein, de zijgevel van de
ANWB en het Johan Cruyff Court in Tegelen. Een
voorwaarde was dat ik ze interactief zou uitvoeren,
mensen erbij halen dus.”
“Zowel het schilderen zelf als het begeleiden van
mensen vind ik bijzonder fijn om te doen. In mijn
workshop ‘groepsgewijs een schilderij maken’ staat

Foto: Sylvia Smets

niet het resultaat van het schilderen centraal maar
het proces. Het ‘samen doen’ en dat ervaren kan
heel verrassend zijn en inzichten geven in hoe een
groep met elkaar omgaat en hoe je daarin als individu staat. En dat op een gezellige manier.”
Sylvia Smets wil ook in het Zelfregiecentrum workshops geven voor jong en oud. Mail voor meer in-

formatie naar info@zelfregiecentrum.nl o.v.v. Sylvia
Smets.
       
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.
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Inspiratie:
dieren
De juffrouw maakt een rondje door de klas. Haar
vraag: wat is je lievelingsdier? De gebruikelijke konijnen, honden en katten passeren de revue, meestal met een verhaaltje erbij over huis-, tuin- en keukenrelaties met de beestjes. Om het antwoord van
Anita moet iedereen lachen. Zij heeft een varken als
lievelingsdier. Dat begrijpen de stadskinderen om
haar heen niet, die éten alleen varken (als ze dat al
beseffen) en hebben er nog nooit één gezien. Maar
zij is er thuis op de boerderij door omringd en zij
weet dat ze hartstikke leuk, grappig en lief zijn.
Ik ben bijna aan de beurt. Wat moet ik zeggen? De
cavia’s die we hadden, gingen me veel te snel dood,
dus die zijn niet mijn lievelingsdieren. Wij hebben
thuis nu alleen twee vissen, en ik kan toch niet beweren dat die saaie blubs in de kom mijn favorieten
zijn. Dus ik denk snel terug aan dat boek van papa
waar ik gisteravond in heb zitten lezen over dieren
op de hele wereld. Eentje springt me meteen weer
voor de geest. Ja, dat zeg ik, dat is een geweldig
dier!
‘Een vogelbekdier’, hoor ik uit mijn mond komen.
Doodse stilte. Niemand in de klas weet wat dat is.

Zelfs juf heeft zo te zien geen idee. Toen ik er gisteren
over las, was ik meteen verkocht. Een zoogdier met
een snavel en zwemvliezen dat leerachtige eieren legt
en een soort angel onder z’n achterpoten heeft, dus
eigenlijk ook vogel, reptiel en insect is. Een otterachtig gevalletje van een centimeter of vijftig, inclusief
zijn beverstaart. Een beest dat allang niet meer had
moeten bestaan omdat het had moeten doorevolueren, maar dat er nog altijd is, in het verre Australië.
Dertig jaar later hoort de platypus, dat is z’n Latijnse
naam, nog steeds bij m’n ‘lievelings’. Samen met wat
andere gekke diertjes, zoals de naakte molrat, een
knaagdier dat onder de grond het leven van een bij
leidt. De kolibrie, die als een insect nectar uit tropische bloemen haalt. En de vlinder, die z’n leven begint
als een griezelige rups en door z’n ingewikkelde genetische code via verpopping verandert in een veelkleurige gevleugelde. Gekke dieren, die ondanks hun ‘af-

wijking’ allemaal een plekje
in deze wereld hebben.
Goed, konijnen, katten,
honden én varkens kun je
aaien, kun je liefhebben. Ik
kan me goed voorstellen
dat ze voor veel mensen
een grote troost zijn, een
deel van de familie, een
oordeelloos houvast. Maar
zelf heb ik dat niet zo. Mijn
favorieten zijn totaal niet
aaibaar, de meeste wonen
zelfs niet in de buurt. Maar
ik schep een eindeloos genoegen in het aanpassingsvermogen van die kwetsbare wezens. De manieren waarop ze leven, overleven
zijn fascinerend, verrassend en een voortdurende
bron van inspiratie en verwondering. En ik kan niet
eens beginnen te beschrijven wat het met me doet
als ik een dezer dagen ergens op een windstil paadje
of blaadje in de zon mijn eerste dagpauwoog van het
nieuwe vlinderseizoen zie zitten…
E. Ja

P.S. Niet helemaal toevallig heeft een
nieuws webmagazine dat luistert naar
de naam De Optimist de platypus als
mascotte. Laat je inspireren: www.
deoptimist.net
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“Wat mij aanspreekt binnen zelfregie is dat iedereen de kans heeft om met zijn of haar eigen talenten
aan de slag te gaan. Doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt, dat is het motto!!
Voor mij betekent dit, dat ik verder op zoek ben gegaan naar de invulling van mijn toekomst. Via het
Zelfregiecentrum heb ik veel nieuwe ervaringen opgedaan. Ik heb de kans gekregen (en genomen) om
aan conferenties deel te nemen, activiteiten te organiseren, lezingen gevolgd en ervaren hoe je een netwerk op en uit kunt bouwen. Veel nieuwe mensen leren kennen en met bewondering naar hun unieke
verhaal geluisterd. Al deze ervaringen ga ik gebruiken als zorgcoach, waarbij de zelfregie vooropstaat als
het over zorg , ondersteuning en welzijn gaat. Zelf kiezen welke ‘hulp’ je nodig hebt om je blij te kunnen
voelen. Mogelijkheden creëren, dat ervaar ik als mijn uitdaging!”
Els Verhorstert | vrijwilliger Zelfregiecentrum

