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Inge Oelen is regiodirecteur zorg bij Kentalis, een organisatie voor mensen met een auditieve 
en communicatieve handicap. Centraal in haar handelen staat autonomie voor medewerkers 
en cliënten. 

Jonnet Galle begeleidt vanuit het netwerk Wakkere Zaken als zelfstandig professional al 
vele jaren teams en leidinggevenden in uiteenlopende organisaties bij het versterken van 
persoonlijk leiderschap en het vergroten van eigenaarschap en zelfregie. 

‘Als je het zo belangrijk vindt, laat het me dan zelf doen.’ Hartenkreet van een professional, 
die precies aangeeft welke paradox in de zorg speelt. We maken momenteel grote veran-
deringen mee in de zorgsector. De manier waarop we de zorg nu organiseren is straks niet 
meer betaalbaar. Bovendien willen cliënten meer eigen invloed op de zorg die zij ontvangen. 
En professionals in de zorg willen hun beroep terug. In de sector groeit de roep om meer te 
kunnen werken vanuit eigen regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Hier staan we voor een dilemma. De verandering die nodig is, namelijk meer eigen regie 
bij medewerker en cliënt, kan je niet van bovenaf regisseren. Willen we deze verandering 
werkelijk, dan is de vraag hoe we al tijdens de verandering zelf meer regie toekennen aan 
cliënten en medewerkers. En hoe doe je dat dan, als leidinggevende of als zorgprofessional? 
Wat gebeurt er in een organisatie wanneer je inzet op autonomie, inspireren en loslaten? 

In dit boek maken de auteurs je deelgenoot van hun zoektocht. Ze geven je een unieke en 
openhartige kijk in de praktijk van een grote zorginstelling die midden in deze verandering 
zit. Ze delen hun ervaringen en beschrijven voorbeelden van leidinggevenden en zorgprofes-
sionals. Ze geven tips en oefeningen en stellen je de vragen die helpen om zelf vorm te geven 
aan de verandering. 

Inge Oelen en Jonnet Galle       OMG  zelfregie -  Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg
KENTALIS

9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 8 9 1



5

Inhoudsopgave

Woord vooraf ........................................................................................................................ 7

Dankwoord ............................................................................................................................ 9

Inleiding ............................................................................................................................... 11

1 Wat is zelfregie? ............................................................................................................... 15

2 Zelfregie in de ontmoeting ............................................................................................... 17

3 Je bedoeling in de ontmoeting ......................................................................................... 19

4 Creëer vertrouwen in de ontmoeting ............................................................................... 31

5 Zelfregie in de ontmoeting met teams ............................................................................. 39

6 Hoe koers je richting zelfregie? ........................................................................................ 55

7 Hoe daag je anderen uit tot zelfregie? ............................................................................. 73

8 Hoe daag je een team uit tot meer zelfregie? .................................................................. 89

9 Tot slot ............................................................................................................................ 105

Meer lezen ......................................................................................................................... 109

Boek OMG def af.indd   5 12-10-15   21:23



7

Woord vooraf
Tijdens een van onze vele ontmoetingen in de tijd dat ik bij Kentalis werkte, een 
centrum voor mensen met een beperking in horen en communiceren, vertelde 
Inge Oelen dat ze een boek wilde schrijven over hoe zij bezig was met de 
veranderingen in haar regio. 
Of zij het nu bewust deed of niet, maar met deze aankondiging legde zij feitelijk al de 
inhoudelijke basis voor dit boek. We hadden namelijk vele ontmoetingen, die ik altijd 
weer de moeite waard vond. Wij waren oprecht geïnteresseerd in elkaars visie en in 
wat ons bezighield. We vonden het belangrijk elkaar te begrijpen voordat we gingen 
handelen. De achterliggende vraag van Inge was natuurlijk: ‘Wat vind je ervan?’ 
Maar ze had zelf in haar hoofd de regie al in handen genomen en beslist om te kiezen 
voor wat ze belangrijk vindt: haar ervaringen delen! En ook mijn mening deed ertoe, 
maar wel in de goede volgorde. Ze wilde haar ervaringen tenslotte delen in een 
context van verandering. Hoe geef je regie vorm en blijf je oprecht geïnteresseerd in 
de ander als er om je heen van alles verandert? 
In de periode dat ik bij Kentalis werkte, heb ik daarover heel veel geleerd van onze 
cliënten. Dit waren – zeker de cliënten die bij ons woonden – mensen die heel 
duidelijk lieten blijken wanneer ze geen regie ervoeren. Als veranderingen te snel 
gingen bijvoorbeeld, of als we geen rekening hielden met hun wensen. Zij lieten dat 
dan meestal blijken door hun gedrag: ze trokken zich terug, werden luidruchtig, soms 
agressief of deden zichzelf pijn. Tot op de dag van vandaag gaat Kentalis in de zorg 
aan en ondersteuning van de cliënten uit van: ‘Wat beweegt jou?’, ‘Wat vind jij be-
langrijk?’, ‘Hoe voel jij je?’ en ‘Ik vind onze ontmoeting waardevol’. En dus niet: ‘Wat 
denken wij wat jij belangrijk vindt’ of ‘Ik kom even mijn lijstje afwerken’. Want wij 
merkten dat als de cliënt regie heeft over (delen van) zijn leven (hoe klein die regie 
soms ook is), hij zich meestal een stuk prettiger voelt. En daar doen we het voor. 
Wat ik heb gezien, is dat professionals binnen Kentalis ongelooflijk goed zijn in het 
achterhalen van de antwoorden op deze vragen en het inspelen op wat de cliënt echt 
beweegt. Dat heeft grote effecten als het gaat om hun welbevinden. Dan kunnen 
cliënten ook grote veranderingen aan (andere medebewoners, andere dagbesteding, 
verhuizing), als de basis maar goed zit. 
Deze ervaring met cliënten is voor een groot deel ook toepasbaar op ver-
anderingen in organisaties. Verdiep je in elkaars beweegredenen. Kijk waar mensen 
door worden geraakt. Zorg dat medewerkers zich begrepen en gehoord voelen. 
Dat biedt een goede basis voor (grote) veranderingen. Dat is niet soft; dat is juist heel 
resultaatgericht. Het zijn in de zorg immers de medewerkers die uiteindelijk de 
verandering vormgeven. Om het best mogelijke resultaat te boeken is het dus van 
groot belang medewerkers te hebben die de verandering mee willen dragen. 
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Het is Inge en haar collega-auteur Jonnet Galle gelukt: ze hebben het boek 
geschreven. Een werkboek met handvatten, opdrachten, suggesties en verwijzingen 
naar mensen die zelf het heft in handen hebben genomen, die de kans hebben gepakt 
om veranderingen mee vorm te geven. 
Via dit boek zullen weer nieuwe ontmoetingen tot stand komen. Zullen mensen zich 
weer in elkaar en elkaars ideeën verdiepen en ontstaan weer nieuwe vormen gericht 
op verbetering van de zorg voor mensen. 

Bas van den Dungen

Directeur Generaal Curatieve Zorg, 
Voormalig bestuurder Koninklijke Kentalis
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Dankwoord
Toen we het idee kregen om dit boek te schrijven, begonnen we er langzaam 
maar zeker over te praten in onze omgeving. We voerden intensieve en leerzame 
gesprekken met anderen, waarin we onze ideeën aanscherpten. Er ontstonden 
meer ideeën en we kregen hulp vanuit allerlei hoeken. Mensen gingen met ons 
meedenken en deelden hun ervaringen. Zo kreeg dit boek steeds meer vorm. 
En hoewel wij degenen zijn die het hier presenteren, kwam het tot stand door de 
inbreng van vele anderen. We zijn in het bijzonder erg blij met de vele ervaringen die 
leidinggevenden, zorgprofessionals en cliënten met ons wilden delen. 
De voorbeelden uit de praktijk maken het boek tot wat we voor ogen hadden. 
Dank Mariëlle, Marieke, Caroline, Constance, Chrétienne, Wilma, Renske, Marlice, 
Marlou, Karen en Kerime voor jullie inbreng! En ook dank aan alle anderen die wat 
meer op de achtergrond hun bijdragen leverden.
Erg waardevol voor ons waren ook degenen die onze teksten kritisch lazen, van 
commentaar voorzagen en ons aanmoedigden onderweg. We noemen hier in het 
bijzonder Freke, Heleen, Paula, Clara, Ivo, Ine, Map, Karin en Olaf. 
En tot slot bedanken we onze mannen Antoon en Nico, die op momenten van 
vertwijfeling de juiste dingen zeiden en ons zo stimuleerden om door te zetten.

Inge en Jonnet
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Inleiding
We maken momenteel grote veranderingen mee in de zorgsector. Het moet anders, de 
kranten staan er vol van. De manier waarop we de zorg nu regelen, is straks niet meer 
betaalbaar en bovendien willen cliënten zelf meer te zeggen hebben over de zorg die zij 
ontvangen. Maar dat is niet het enige: professionals in de zorg willen hun beroep terug. 
In de sector groeit de roep om meer te kunnen werken vanuit eigen regie, 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Dit speelt ook binnen de zorgorganisatie die in dit boek de context vormt van ons verhaal: 
Koninklijke Kentalis. Drie jaar geleden startte daar in een van de regio’s het veranderings-
proces richting meer eigen regie en dat inspireerde ons om dit boek te schrijven. We zien 
namelijk een belangrijk dilemma in dit veranderingsproces: als je zelfregie top-down en 
volgens een stappenplan wilt implementeren, trek je de regie naar je toe. En dat betekent 
automatisch dat de regie op andere plekken afneemt. Deze manier van veranderen is dus 
precies tegengesteld aan het einddoel: het vergroten van de eigen regie. 
Maar hoe verander je dan wel? 

Wij zijn ervan overtuigd dat de weg naar zelfregie congruent moet zijn aan het eind-
doel, de route zelf moet dus al de zelfregie versterken. Wat ons betreft start het 
veranderingsproces vanuit deze visie en is dit een wezenlijk andere manier van 
veranderen dan we gewend zijn. Om dat echt van de grond te krijgen is het van 
essentieel belang dat bestuur en management deze visie uitdragen. Het moet duidelijk 
zichtbaar en voelbaar zijn in hun handelen: zij moeten kiezen voor deze weg, en dat 
betekent dat ze ervoor kiezen om een spannende zoektocht aan te gaan. Want waar 
en hoe verander je als je geen strak en voorspelbaar traject kunt opzetten dat van 
bovenaf wordt geregisseerd? 
Hoe kunnen we zelfregie stimuleren en anderen motiveren om dit te doen, zonder 
dat we dit opleggen? Hoe brengen we geduld op als de ander – medewerker of cliënt 
– het niet zo snel oppakt als we zouden willen? En hoe weerstaan we dan onze reflex 
om de regie terug te nemen en het weer te doen volgens de bekende weg? 

Hoe veranderen we
zonder de zelfregie

te regisseren

Hoe geven we richting én 
bevorderen we onderweg 

eigenaarschap?

Boek OMG def af.indd   11 12-10-15   21:23



12

Met dit boek willen we bijdragen aan de actuele ontwikkelingen in de zorg. Dat doen 
we niet door pasklare antwoorden te geven, integendeel: we geloven dat het proces 
hierin heel bepalend is. Het is een interessante ontdekkingsreis die we als leiding-
gevenden, zorgprofessionals en cliënten samen moeten ondernemen. Vandaar ook de 
titel van ons boek. ‘Oh my goodness’ roepen we soms uit, terwijl we met onze handen 
in ons haar zitten en niet weten waar we gaan uitkomen. En toch: dit gezamenlijke 
leerproces is noodzakelijk om te komen waar we willen en dat vergt lef van leiding-
gevenden én zorgverleners. Hoe vinden we onderweg het vertrouwen in onszelf en in 
elkaar om dit aan te gaan? 

In dit boek maken we je deelgenoot van wat we zijn 
tegengekomen. Je vindt praktijkvoorbeelden en 
verhalen, linkjes naar modellen en theorieën, 
praktische handvatten en oefeningen die je onder-
weg kunnen helpen. We hopen dat dit boek je
inspireert en dat het je helpt jouw bijdrage te leveren 
aan de verandering die in de zorg gaande is. 
Als je dit leest, ben je daaraan al begonnen. 
We wensen je alvast veel succes en leesplezier!

Voor wie is dit boek? 

Ondervind jij als zorgverlener of als leidinggevende het veranderproces aan den lijve? 
Dan is dit een interessant boek voor je. Als professional wordt immers van je verwacht 
dat je de kracht en de zelfregie van de cliënt stimuleert. En als leidinggevende wordt 
van je verwacht dat je zelfregie en eigenaarschap bij je medewerkers versterkt, zodat 
zij dit op hun beurt weer doen voor de cliënt. 

De verandering naar meer zelfregie is actueel in de gehele zorgsector. En hoewel de 
voorbeelden in dit boek afkomstig zijn uit de praktijk van Kentalis, zal de inhoud van 
dit boek ook zeer herkenbaar en bruikbaar zijn voor leidinggevenden en professionals 
die in andere zorgorganisaties werken. Bovendien weten we dat veel van wat we hier 
beschrijven ook zeer vergelijkbaar is binnen de veranderingen die zich afspelen in het 
speciaal onderwijs. 

Je vindt de 
oefeningen en de 
links naar filmpjes 
en boeken ook 
terug op de 
website bij 
dit boek: 
www.omgzelfregie.nl.
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In dit boek hebben we het over zowel mannen als vrouwen als
we spreken over cliënten, medewerkers of leidinggevenden. 

We gebruiken daarom soms ‘hij’ en soms ‘zij’. 
Je kunt dit in alle gevallen omwisselen.

Alle voorbeelden uit dit boek komen uit de praktijk. We hebben de namen verzonnen.

De opbouw van dit boek

In dit boek beginnen we dichtbij: hoe neem je zelfregie als uitgangspunt mee in je 
eerste ontmoetingen met cliënten, medewerkers en teams? 
In de eerste hoofdstukken laten we zien hoe je op een impliciete manier in je 
ontmoetingen met anderen de basis kunt leggen voor zelfregie en eigenaarschap. 
Daarna bespreken we een aantal explicietere manieren om met zelfregie om te 
gaan. Hoe zet je zelfregie bewust op de kaart? En hoe kun je anderen uitnodigen en 
uitdagen om de regie in handen te nemen? 

Boek OMG def af.indd   13 12-10-15   21:23



14

Boek OMG def af.indd   14 12-10-15   21:23



15

1 Wat is zelfregie?
Met zelfregie bedoelen we dat iemand zoveel mogelijk zelf invloed uitoefent op de 
eigen leef- en werkomgeving. Cliënten beslissen zoveel mogelijk over hun eigen leven, 
en ook professionals bepalen zoveel mogelijk zelf hoe ze hun werk in nauwe 
afstemming met cliënten organiseren. Zelfregie heeft ook te maken met 
verantwoordelijkheid: waar dat kan, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 
welbevinden. En de professional die zelf de regie heeft over de wijze waarop ze zorg 
aan de cliënt levert, is hiervoor dus ook verantwoordelijk.

Het begrip ‘zelfregie’ en aanverwante termen worden veel genoemd in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Je vindt er hier een aantal in een overzichtje:1

Begrip  Kern  Kernvraag 

Zelfregie  Zelf bepalen  ‘Wat wil ik?’

Eigen kracht  Zelf kunnen  ‘Wat kan ik?’ 

Zelfredzaamheid  Zelfstandig mee kunnen doen  ‘Is hulp nodig?’

Eigen verantwoordelijk-  Zelf moeten of mogen  ‘Wat moet of mag 
heid  ik zelf doen?’ 

In dit boek komt zelfregie op twee manieren terug: als doel en als uitgangspunt.

Zelfregie als doel: hierbij kijken we wat het versterken van zelfregie betekent van-
uit organisatieperspectief. Hoe geef je op die manier leiding? Dit is een wezenlijk 
andere besturingsfilosofie dan de top-downbenadering die veel organisaties 
lange tijd hanteerden. Het werken vanuit zelfregie in een organisatie betekent
dat de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn persoonlijk 
behandelaar liggen. Processen en ondersteuning rondom de persoonlijk
behandelaar en de cliënt zijn eenvoudig en transparant vormgegeven. 
Hierdoor wordt de persoonlijk behandelaar in staat gesteld keuzes te maken 
waardoor de cliënten zoveel mogelijk zelf bepalen.
Zelfregie als uitgangspunt gaat over de basishouding van de medewerker of 
leidinggevende. Zij hebben een houding waarbij ruimte bieden aan de regie van 
de ander (cliënt, medewerker) zichtbaarder is dan het richting geven en sturen 
van de ander. En ze hebben een proactieve houding in hun eigen werk binnen de 
organisatie. Ze werken dus zelf ook vanuit eigen regie en een zoeken naar 
gezamenlijkheid om die regie op een effectieve manier in relatie met hun 
omgeving vorm te geven. 

1 Bron: www.movisie.nl
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als leidinggevende:

de professional zoveel mogelijk 
ruimte geeft om zelf te beslissen. 
Zij staat het dichtst bij de cliënt en 
heeft eigen regie en eigen verant-
woordelijkheid nodig om haar werk 
goed af te stemmen op de cliënt. 
Dat betekent dat je je eigen werk-
wijze soms bewust loslaat en erop 
vertrouwt dat de professional zelf 
de juiste keuze maakt.

Het is goed om hier als organisatie oog voor te hebben. Om samen alert te zijn op 
zelfregie als uitgangspunt, om elkaar te bevragen en hierin samen te leren.

als zorgverlener:

je cliënt zoveel mogelijk ruimte geeft 
om zelf te beslissen. Jij stemt af op de 
wensen van de cliënt. 
Dat betekent dat je je eigen werkwijze 
soms weloverwogen loslaat en erop 
vertrouwt dat de cliënt zelf de juiste 
keuze maakt.

De dynamiek waarmee de professional en de leidinggevende te maken hebben, is 
identiek. En deze dynamiek is vanaf het eerste moment onderdeel van de inter-
actie die plaatsvindt in de ontmoeting met de ander. Daarom gaan we in de volgende 
hoofdstukken uitgebreid in op het proces van ontmoeten. Wat speelt hierin allemaal 
een rol en welke invloed heeft dat op zelfregie?

‘Eén persoon per team’
Een uitnodiging voor een kennisdag rond doofblindheid wordt door 
een teamleider doorgestuurd naar zijn medewerkers, met de toe-
voeging: ‘Uit elke team mag slechts één medewerker zich opgeven.’
Wat zou er gebeurd zijn wanneer de teamleider dit niet had gedaan? 
Hadden de teams deze vraag niet gezamenlijk kunnen oppakken? 
Gaan nu wel de juiste mensen?

Het lijkt simpel: zelfregie als doel en als uitgangspunt. Toch vergt het aandacht en focus 
om het consequent door te voeren. Ook in organisaties die zelfregie als doel hebben 
beschreven in hun missie of werkwijze, zijn dagelijks herkenbare voorbeelden te vinden 
van momenten waarop medewerkers of leidinggevenden niet handelen met zelfregie als 
uitgangspunt. Hieronder een voorbeeldje: 

Werken vanuit zelfregie betekent dus dat je
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2 Zelfregie in de ontmoeting
Hoe ontmoet je de cliënt, een medewerker, je team? Wat gebeurt er aan het begin 
van het contact, tijdens het kennismaken? Wij hebben ervaren dat dit eerste contact 
essentieel is: de manier waarop een ontmoeting plaatsvindt, bepaalt veelal onbewust 
de mate van verantwoordelijkheid die bij de een of juist bij de ander ligt. 
Als een leidinggevende zich heel verantwoordelijk voelt, kan het zijn dat hij de regie 
naar zich toetrekt. En dat kan betekenen dat de medewerker de verantwoordelijkheid 
niet meer ervaart en daardoor geneigd is om de regie uit handen te geven. 
Andersom kan het ook zo zijn dat de medewerker (bewust of onbewust) een appèl 
doet op de leidinggevende door de regie niet te nemen. De leidinggevende is dan 
misschien geneigd om de verantwoordelijkheid zelf op te pakken. Precies dezelfde 
dynamiek in het nemen en geven van verantwoordelijkheid is terug te vinden in de 
relatie tussen cliënt en professional.

In de volgende hoofdstukken maken we duidelijk welke dynamiek hierbij kan spelen 
en hoe je ervoor kunt kiezen om dingen anders aan te pakken. 
Als eerste staan we stil bij de rol van je eigen opvattingen en overtuigingen. 
Want als het over zelfregie gaat, dan is het van belang dat je je hiervan bewust bent. 
Wat is je werkelijke bedoeling in de ontmoeting? Als je dat weet, dan is de volgende 
stap het creëren van vertrouwen. Hoofdstuk 4 en 5 gaan in op dit essentiële ingrediënt 
bij het versterken van zelfregie.
De handvatten die we daarbij in de komende hoofdstukken geven, kun je meteen gaan 
uitproberen in je ontmoetingen, op weg naar meer zelfregie in de zorg. 
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3 Je bedoeling in de ontmoeting
Verantwoordelijkheid en regie werken in de interactie tussen mensen als een soort 
communicerende vaten: hoe meer jij de regie neemt, hoe minder de ander dat zal 
doen. En als zelfregie het uitgangspunt is, dan wil je ook al in de eerste ontmoeting 
niet volledig zelf bepalen wat er gebeurt. Je laat bewust ruimte aan de ander, zodat 
jullie samen kunnen bepalen hoe de ontmoeting verloopt. Vanuit de rol van leiding-
gevende of zorgprofessional maakt dit het soms spannend. Je geeft immers een deel 
van je invloed uit handen, terwijl je je wel verantwoordelijk blijft voelen. 
Bovendien word je in je rol als leidinggevende of zorgprofessional ook aangesproken 
op de resultaten. Het is dus essentieel dat je weet waarom je de regie niet helemaal 
naar je toetrekt en wat dat oplevert.

Dit hoofdstuk gaat hier dieper op in. Wat is precies je bedoeling? Waarom doe je wat 
je doet? Weten wat je belangrijk en waardevol vindt, is je kompas in het ontmoeten 
van de ander. 

Wat is je bedoeling?

Een belangrijke sleutel in de ontmoeting zoals wij die voor ogen hebben, is het 
werkelijke ont-moeten. Letterlijk: even niets moeten. Je hebt dus geen vastomlijnd 
plan voor ogen en dat brengt een bepaalde onvoorspelbaarheid met zich mee. 
Wat gaat de ander inbrengen? Kun je voldoen aan eventuele verwachtingen? 
Durf je een stapje terug te zetten zodat de ander zelf iets kan oppakken? 
Geloof je dat je iets toe te voegen hebt, ook als je niet alles zelf bepaalt? 

Om de spanning van een échte ontmoeting aan te durven, heb je vertrouwen in de 
ander nodig, in de samenwerking met de ander en niet te vergeten: je hebt 
vertrouwen in jezelf nodig. 
Je moet weten waarom jij doet wat je doet en jezelf vertrouwen in je goede intenties. 
Je bent je bewust van je bedoeling. Daardoor kun je in de ontmoeting gemakkelijker 
echt contact aangaan. Je kent jezelf en je weet wat belangrijk en waardevol voor je 
is. En je bent nieuwsgierig naar hoe dat bij de ander is: wat delen jullie en wat is voor 
jullie verschillend? 

Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van Marije, die aanvankelijk dacht 
precies te weten wat haar toegevoegde waarde was, tot ze écht in contact kwam met 
haar omgeving en de ontmoeting aanging.
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Luisteren naar jezelf en anderen
Marije begon drie jaar geleden als leidinggevende. Ze vertelt over haar 
ontwikkeling en de manier waarop ze de organisatie en haar team heeft
ontmoet. ‘Ik was heel commercieel gedreven en had de overtuiging dat alles 
beheersbaar was en ook moest zijn. Dat was ik zo gewend vanuit mijn vorige 
werk. In deze nieuwe baan, een organisatie die zo gericht was op het wel-
bevinden van mensen, was dat wel even wennen. Ik vroeg me soms af wat ik 
moest denken van de manier waarop het er hier aan toe ging en wat ik ermee 
moest. En soms bekroop me ook het gevoel dat ze er hier niets van snapten. 
In kennismakingsgesprekken kon ik haarfijn uitleggen wat mijn toegevoegde 
waarde was. Dat was mijn commerciële talent: mijn vermogen om kansen te 
zien, te verkopen, te beheersen en dus geld te verdienen. En dit geloofde en 
voelde ik bij alles: “Goh, kijk eens hoe geweldig ik ben!”
Eenmaal aan de slag met mijn team bleek het niet zo gemakkelijk te zijn. 
Mijn team werd onrustig en ik vond dat ze niet luisterden. Dat snapte ik niet: 
ik sprak toch duidelijke taal en had een heldere koers uitgezet, met richtlijnen 
en kaders. Ik begreep niet wat er mis ging en besloot een teambuildingstraject 
in te zetten ‘om het team werkend te krijgen’, zo dacht ik…. 
Ik selecteerde een trajectbegeleider en gaf hem uitgebreid mijn kijk op de zaak 
en informeerde hem over mijn doelstellingen. Ik zou ook zelf meedoen aan het 
traject. De eerste bijeenkomst verliep stroef en tijdens de tweede bijeenkomst 
gebeurde het. We zaten met z’n allen rond de tafel terwijl ik mijn uiterste best 
deed om uit te leggen hoe ik het wilde hebben. 
Ineens viel een van mijn medewerkers me in de rede en zei: “Ik hoor alleen 
maar ik, ik, ik…. En wij dan? Wij zijn er ook nog als individuen en als team.”
Toen werd het stil, terwijl de boodschap bij mij landde. Ik voelde enorme 
verwarring over wat ik aan het doen was. Had ik het niet goed gedaan? 
Wat betekende dit? Moesten zij gaan bepalen hoe het moest lopen? 
En wat als het verkeerd zou gaan, ik werd er toch op afgerekend?!
In de weken daarna begon het langzaamaan tot me door te dringen dat veel 
wat ik met volle overtuiging had gedaan, niet werkte. Dat de manier waarop 
ik had geleerd om leiding te geven hier niet paste. Het team wilde zelf aan de 
slag, ik moest de mensen betrekken bij mijn plannen. Beetje bij beetje leerde 
ik het af om zelf alle vragen te beantwoorden en durfde ik het aan om vragen 
te stellen. Te zoeken naar mijn toegevoegde waarde, in interactie met mijn 
team. We hebben een intensief en waardevol traject doorgemaakt en ik heb 
er heel veel uit geleerd, over anderen en over mezelf. Mijn drie belangrijkste 
inzichten die ik tot op de dag van vandaag meeneem:
 Om vertrouwen te hebben, om dingen los te laten moet ik mensen 
 leren kennen;
 Om mensen te leren kennen, moet ik luisteren;
 Om te luisteren moet ik ook mezelf kennen en weten wat ik belangrijk 
 vind in de samenwerking.’

1

2
3
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 Zelfregie als bedoeling

Als je gericht bent op zelfregie, dan geloof je dat het belangrijk is dat de ander (de 
medewerker, de cliënt, het team) zijn eigen keuzes mag maken. Dat hij vanuit eigen 
verantwoordelijkheid zijn werk kan doen en zijn leven 
mag leiden. Belangrijke waarden zijn dan bijvoorbeeld 
autonomie, vertrouwen, verantwoordelijkheid, persoon-
lijke ontwikkeling en vrijheid. Deze waarden fungeren als 
je persoonlijke kompas. Ze geven weer wat je waardevol 
vindt en bepalen je bedoeling. Dat is cruciaal, want als je 
geen zicht hebt op wat je belangrijk vindt in je leven, word 
je onderdeel van het plan van een ander.

Je vindt hieronder drie oefeningen die elk een andere 
ingang bieden om meer zicht te krijgen op de waarden die voor jou belangrijk zijn. 
Zo word je je beter bewust van je bedoeling: waar doe je het werkelijk voor?

Als je geen zicht 
hebt op wat je 

belangrijk vindt in 
je leven, word je 

onderdeel van het 
plan van een ander.

Oefening

Wat raakt je? 
Om meer te weten over je waarden, is het interessant om 
te kijken naar de momenten dat je geraakt wordt door 
iets wat gebeurt in je werk. Word je ergens heel blij van? 
Of juist heel gefrustreerd of onmachtig? Dan raakt dit aan 
jouw bedoeling, aan de waarden die je belangrijk vindt. 
Bijvoorbeeld:

He
t b

lije
 gevoel

Het 
blije gevoel 

op het moment dat 
je ziet dat je team er he-
lemaal voor gaat. Je voelt 
de verantwoordelijkheid 

die ze nemen en dat is een 
hele belangrijke waarde 

voor je.

De 
frustratie rond-om een planningsfout waardoor er iemand te weinig is ingeroosterd. Je ziet dat er minder tijd is voor het ontbijt en je mist het cliëntcontact, terwijl verbinding een hele belangrijke waarde voor je is.

De frustrati e
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Als je je bewust bent van de waarden die jij belangrijk vindt in je werk, dan kun je 
betekenis geven aan wat je doet. Je werkt dan vanuit jouw bedoeling. Als je dit bewust 
doet, levert dat meer voldoening op.

Noteer eens een paar recente momenten in je werk waarop je je heel blij voelde. Het 
gaat hier vaak om de kleine, korte momenten. Noteer ook een paar kleine momenten 
waarop je juist frustratie voelde. 

Oefening

Je waarden top 3 
Ook deze oefening gebruik je om te ontdekken welke 
waarden op dit moment voor jou belangrijk zijn in je 
werk. Door prioriteiten aan te geven krijg je meer helder-
heid in wat voor jou het belangrijkst is. Door er vervolgens 
daden aan te koppelen, leef je je waarden. 

Bedenk nu eens per situatie hoe jij op dat moment tegen die situatie aankeek. Wat 
ging er in je om waardoor je geraakt was (blij of juist gefrustreerd)? Welke waarde 
was op dat specifieke moment belangrijk voor je? Je kunt jezelf de vraag stellen: wat 
betekende die situatie voor mij en welke waarde speelde daarin een rol?

Maak een kopie van de volgende pagina waarop een aantal waarden staat weer-
gegeven. Knip de lijnen door, zodat elke waarde op een afzonderlijk kaartje komt 
te staan. Je vindt deze pagina ook op www.omgzelfregie.nl 
Groepeer vervolgens de waarden die voor jou bij elkaar horen. Kies daaruit ver-
volgens tien waarden die voor jou het belangrijkst zijn in je (professionele) leven.
Selecteer daaruit de top 3 die jij het belangrijkst vindt in je werk.

1

2

3

situatie:

situatie:

situatie:

situatie:
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ontspanning rijkdom verandering

ontmoeten groei liefde

dankbaarheid mededogen passie

blijdschap vriendelijkheid warmte

eenvoud kracht geluk

ontdekken zin(geving) vrijheid

erkenning toewijding moed

lef beweging echtheid

verantwoordelijkheid zorg vertrouwen

plezier openheid zichtbaarheid

persoonlijke ontwikkeling helderheid wijsheid

verbondenheid succes saamhorigheid

nederigheid eerlijkheid rechtvaardigheid

creativiteit avontuur acceptatie

betrouwbaarheid zekerheid onafhankelijkheid

(innerlijke) rust discipline integriteit

veiligheid schoonheid tevredenheid

… … …
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Oefening

Vanuit welke waarden wil je je werk leiden? 
Hier vind je een derde manier om te onderzoeken welke 
waarden voor jouw van belang zijn. In deze oefening maak 
je minder gebruik van je hoofd (denken), maar is de ingang 
juist werken vanuit je hart en je handen. 

Nodig:
- Een paar verschillende tijdschriften met mooie plaatjes
- Een blanco vel papier
- Lijm en schaar

Maak een collage over wat je leuk en belangrijk vindt in je werk. Denk hierbij niet te 
veel na: laat je leiden door de plaatjes en de teksten die je ziet en laat je handen het 
werk doen. Stel jezelf na afloop de volgende drie vragen (in willekeurige volgorde) bij 
elk van de plaatjes/teksten. Deze vragen leiden naar de achterliggende waarden die 
voor jou van belang zijn:
- Wat betekent dit plaatje/die tekst voor mij?
- Wat levert dit me op?
- Wat is daarin voor mij belangrijk?

Als je bij jezelf doorvraagt en over de antwoorden nadenkt, dan kom je op waarden 
uit. Zo’n vraag-antwoordgesprekje met jezelf zou er als volgt kunnen uitzien:

Wat in dit plaatje is
belangrijk voor mij? Wat betekent dat 

voor mij?

En wat levert rust 
in mijn hoofd op?

Wat betekent lekker 
uitwaaien eigenlijk 

voor mij?

Is vrijheid een
belangrijke waarde 

voor mij?

Wandelen over het 
strand met de wind om 
me heen, het uitzicht 

over de zee. Lekker uitwaaien.

Een gevoel van ruim-
te. Ik word er rustig 
van in mijn hoofd.

Een gevoel van 
vrijheid.

1

2

3

4

5

Jazeker, 
Ik wil in mijn werk ook vrij 

zijn, ik wil bijvoorbeeld zelf zoveel mo-
gelijk kunnen bepalen hoe ik mijn dag indeel. 

Maar ik wil ook vrijheid voor de cliënten. 
Zij moeten ook zelf zoveel mogelijk 

kunnen kiezen.
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Inge Oelen is regiodirecteur zorg bij Kentalis, een organisatie voor mensen met een auditieve 
en communicatieve handicap. Centraal in haar handelen staat autonomie voor medewerkers 
en cliënten. 

Jonnet Galle begeleidt vanuit het netwerk Wakkere Zaken als zelfstandig professional al 
vele jaren teams en leidinggevenden in uiteenlopende organisaties bij het versterken van 
persoonlijk leiderschap en het vergroten van eigenaarschap en zelfregie. 

‘Als je het zo belangrijk vindt, laat het me dan zelf doen.’ Hartenkreet van een professional, 
die precies aangeeft welke paradox in de zorg speelt. We maken momenteel grote veran-
deringen mee in de zorgsector. De manier waarop we de zorg nu organiseren is straks niet 
meer betaalbaar. Bovendien willen cliënten meer eigen invloed op de zorg die zij ontvangen. 
En professionals in de zorg willen hun beroep terug. In de sector groeit de roep om meer te 
kunnen werken vanuit eigen regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Hier staan we voor een dilemma. De verandering die nodig is, namelijk meer eigen regie 
bij medewerker en cliënt, kan je niet van bovenaf regisseren. Willen we deze verandering 
werkelijk, dan is de vraag hoe we al tijdens de verandering zelf meer regie toekennen aan 
cliënten en medewerkers. En hoe doe je dat dan, als leidinggevende of als zorgprofessional? 
Wat gebeurt er in een organisatie wanneer je inzet op autonomie, inspireren en loslaten? 

In dit boek maken de auteurs je deelgenoot van hun zoektocht. Ze geven je een unieke en 
openhartige kijk in de praktijk van een grote zorginstelling die midden in deze verandering 
zit. Ze delen hun ervaringen en beschrijven voorbeelden van leidinggevenden en zorgprofes-
sionals. Ze geven tips en oefeningen en stellen je de vragen die helpen om zelf vorm te geven 
aan de verandering. 
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