Concept basisfuncties zelfregie per regio
Het LPGGz werkt aan een beschrijving van wat er in elke regio moet zijn om mensen met
een psychische kwetsbaarheid te faciliteren om vanuit eigen regie hun leven weer op te
pakken. Hierbij wordt ingezoomd op de rol van zogenaamde zelfregie-organisaties of
zelfregienetwerken: (netwerken van) vrijplaatsen waar mensen met een psychische
kwetsbaarheid samen, met onderlinge steun de ruimte hebben om vanuit eigen regie hun
leven weer op te pakken. Hieronder vallen ook herstelacademies.
Dit document wordt in de eerste helft van 2016 voorgelegd aan en besproken met een groot
aantal deskundigen en organisaties. In de tweede helft van 2016 zal het op basis van de
reacties definitief gemaakt worden.
Op basis van het definitieve stuk worden twee publicaties gemaakt:
- een brochure voor gemeenten, met de focus op wat er moet zijn en de rol en
verantwoordelijkheid van de gemeente om dit te realiseren
- een handreiking voor zelfregie-organisaties.
Een tipje van de sluier…..
Zoals al aangegeven wordt er nog hard gewerkt aan het concept stuk. Daarom kunnen we
de inhoud hier nog niet helemaal weergeven. We kunnen wel al een tipje van de sluier
oplichten….. Maar het kan in het uiteindelijke stuk net weer anders verwoord zijn.
Onderstaande is dus echt om een eerste indruk te geven.
Vanuit eigen regie je leven weer oppakken
Centraal staat dat iedereen, ook mensen met een psychische kwetsbaarheid, dromen,
wensen, overtuigingen, talenten, competenties en mogelijkheden heeft. En dat mensen met
een psychische kwetsbaarheid ruimte, steun en zorg nodig hebben om daar net als anderen
iets mee te kunnen doen; om hun leven te kunnen leiden op een voor hen goede manier.
Een netwerk van zelfregie-organisaties speelt hierbij een belangrijke rol.
Palet van ruimte, steun en zorg
Zelfregie-organisaties binnen een zelfregienetwerk vervullen met name rollen als het gaat
om ruimte en steun. Om het zelfregienetwerk heen is daarnaast professionele zorg en steun
nodig die mensen ondersteunt bij hun eigen herstel of empowerment. Het één kan niet
zonder het ander. Het geheel moet een breed palet aan ruimte, steun en zorg vormen,
waarbinnen alle mensen met een psychische kwetsbaarheid gemakkelijk hun weg kunnen
vinden, en een pakket aan ruimte, steun en zorg kunnen samenstellen dat past bij hun eigen
leven en herstelproces.

Zelfregie-organisaties
Zelfregie-organisaties bieden de mogelijkheid om stap voor stap zelf en met anderen met
vergelijkbare ervaringen je leven weer op te pakken. De deur weer uitkomen, weer mensen
ontmoeten, een praatje maken, ergens bij horen, meedoen aan activiteiten, nieuwe
activiteiten opzeggen, een training volgen, de organisatie mee vormgeven. Het draait om
sociale relaties en sociale rollen, gewoon meedoen. Weer mee kunnen doen en jezelf weer
(her)ontdekken.
Uitgangspunten van zelfregie-organisaties
Het unieke van zelfregie-organisaties zit hem in de uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Mens centraal: weer gezien worden.
Open en laagdrempelig: weer ergens bij horen
Hoop, herstel en mogelijkheden: weer perspectief zien
Wederkerigheid en bottum-up: weer iets betekenen
Ervaringsdeskundigheid: leren van elkaar

Basisfuncties
De basisfuncties zijn globaal:
-

sociale participatie: inloop en ontmoeting, ontspanning, maatjescontact
informatie: spreekuren, themabijeenkomsten, nieuwsbrieven
individuele coaching
empowerment en herstel: zelfregie- en empowermentcursussen, herstelgroepen,
lotgenoten- en zelfhulpgroepen
ontwikkeling en ondersteuning ervaringsdeskundigheid en ervaringswerkers
maatschappelijke en arbeidsparticipatie: (vrijwilligers)werkplekken, workshops en
trainingen
collectieve belangenbehartiging
kwartiermaken
deskundigheidsbevordering (toekomstige) professionals
ondersteuning naasten

Het gaat niet alleen om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van basisfuncties en
activiteiten op zich, maar ook om de mogelijkheid je steeds verder te ontwikkelen door
activiteiten te combineren en gemakkelijk betrokken te raken bij andere activiteiten binnen
de organisatie of binnen het netwerk.
Voorbij het tipje
Het concept stuk zal half februari verspreid worden onder meelezers en meedenkers. Wil je
meedenken? Mail c.brink@platformggz.nl om een exemplaar van het concept te ontvangen.

