
Eindrapportage maart 2021

Eigen Regie in Actie: 

Een brug bouwen tussen 

beleidsmakers en zorgvragers 



Colofon

Eindrapportage Eigen Regie in actie 

Een brug slaan tussen beleidsmedewerkers 

en zorgvragers met een beperking.  

Onderzoek mogelijk gemaakt door het Agis 

Innovatiefonds, uitgevoerd door Muzus, 

Doelen Innovatie, Coalitie voor Inclusie en 

Pauline Gransier in samenwerking met 

beleidsmedewerkers en zorgvragers.  

Coalitie voor Inclusie
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Voorwoord

Aanleiding voor dit project was een interview 

met Pauline Gransier en haar moeder Margit van 

Hoeve. Pauline heeft een levenslange beperking 

en is zodoende aangewezen op een Wajong 

uitkering. Ze vertelde over alle stress die ze 

kreeg toen ze parttime ging werken en door de 

fouten van het UWV in de financiële problemen 

kwam. 

Het werd een ontroerend en vrolijk interview. Ons 

contact smaakte naar meer. Wat zouden we 

samen kunnen bereiken om mensen met een 

beperking meer regie te geven over hun eigen 

leven? En de keuzes die ze daarin willen maken, 

maar nu vaak niet lukken door regels bij 

gemeenten en andere instanties. Dit idee 

vertaalden we concreet in een subsidieaanvraag 

bij het Agis Innovatiefonds.  

We zochten naar onderling begrip tussen mens 

en systeem. Wat is nodig om professionals en 

zorgvragers met een chronische beperking in hun 

dagelijks contact elkaar beter te laten begrijpen. 

En creatief te zoeken naar oplossingen die 

passen binnen de regels en de behoeften van de 

zorgvrager? 

In deze rapportage krijg je inzichten die je helpen 

om beter begrip te krijgen over eigen regie en 

mogelijkheden om tot dialoog te komen. We 

hebben met veel plezier dit onderzoek uitgevoerd. 

En ook zelf veel geleerd over onze aannames 

over ‘de ander’. Pas als je elkaar ziet en luistert, 

leer je te begrijpen.   

Margit van Hoeve (Coalitie voor Inclusie) en 

Pauline Gransier (ervaringsdeskundige),  

Heleen Bouma en Helma van den Berg (Muzus), 

Petra Doelen (Doelen Innovatie) 
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DEEL 1: INTRODUCTIE  

& UITDAGING



ONS KERNTEAM
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Samenwerken in co-creatie

•  Petra Doelen (Doelen Innovatie) 

•  Helma van den Berg (Muzus) 

•  Heleen Bouma (Muzus) 

•  Margit van Hoeve (Coalitie voor Inclusie) 

•  Pauline Gransier (ervaringsdeskundige) 

zorgvrager

zorgvrager



ONS VERTREKPUNT
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In de praktijk begrijpen professionals van overheden en publieke instanties niet altijd wat 

eigen regie betekent voor mensen met een beperking. Andersom begrijpen mensen met 

een beperking soms niet hoe lastig het is voor overheden en publieke instanties om dit 

goed te doen. Hoe kunnen we de huidige aanpak keren door een betere wisselwerking 

tussen professional en hulpvrager en zo hulpvragers meer eigen regie geven over hun 

leven? 

De doelgroep chronisch beperkten is vaak niet geholpen met een standaard oplossing. 

Het vraagt om een maatwerk aanpak. In de praktijk blijkt het lastig voor het 

overheidssysteem om open te staan voor creatieve en innovatieve oplossingen. In dit 

plan gaan we - sámen met mensen met een beperking en professionals - onderzoeken 

welke interventie werkt om een opening te krijgen in dit systeem.



DE UITDAGING

• Beleidsmakers begrijpen waar het om gaat bij eigen regie voor 

zorgvragers. Dat ze beseffen hoe ze moeten kijken naar zorgvragers en 

hun behoeften aan eigen regie bij het bepalen van de zorg. Ze realiseren 

zich dat ze mensen ‘onmenselijk’ behandelen.  

• Zorgvragers begrijpen dat beleidsmakers beperkt worden door regels en 

wetgeving. 

Doel van het project

Een confrontatie tussen beleidsmakers en zorgvragers om een proces in gang te zetten  

waardoor beide groepen nader tot elkaar komen. 
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DE AANPAK 

In co-creatie met projectteam

In dit project beogen we onderliggende interactie-principes te 

ontdekken die wederzijds begrip en handelingsperspectief 

versterken en dit in een eerste online confrontatie testen. 

Wij slaan de brug met een drietal interventies: gearrangeerde/

geregisseerde online ontmoetingen tussen een professional en 

een zorgvrager met een beperking. Naast het ontdekken van deze 

interactie-principes, gaan deelnemers elkaar als mens beter 

begrijpen door het delen van persoonlijke ervaringen, motivaties en 

worstelingen rondom eigen regie.   
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VERDIEPEN
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VERNIEUWEN
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VERBEELDEN
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UITKOMSTEN 

• Inzichten over de betekenis van eigen regie vanuit diepte-interviews met 

beleidsmakers en zorgvragers 

• Het ontmoetingspakket ‘online date in de inclusie-trein’ 

Eigen regie in actie!
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VERDIEPEN



STAP 1: VERDIEPEN 

Estafette interviews met beleidsmakers en zorgvragers

We verdiepten ons in de betekenis van eigen regie door diepte-

interviews met drie beleidsmakers en drie zorgvragers. We luisterden 

naar beide kanten van het verhaal om te ontdekken hoe we een brug 

konden bouwen. 

Inspiratie voor onze opzet was ‘de estafette’. We begonnen met een 

anekdote van Pauline, die we afspeelden tijdens ons eerste gesprek 

met een beleidsmedewerker. We hadden zelf voorbeelden kunnen 

noemen, maar het werkt beter als je het van de persoon zelf hoort. De 

reactie of een andere interessante opvatting lieten we dan weer 

luisteren aan de volgende deelnemer. We wisselden de zorgvrager en 

beleidsmedewerker af.  

zorgvrager

beleidsmaker

zorgvrager

beleidsmaker

zorgvrager

beleidsmaker
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STAP 1: VERDIEPEN 

Estafette interviews met beleidsmakers en zorgvragers

Hierbij een voorbeeld van de opgehaalde opvattingen en reacties hierop.
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ZorgvragerBeleidsmaker Beleidsmaker



Wat helpt om een 

dialoog tot stand te 

brengen? Welke emotie 

ontstaat er? En wat is 

het gevolg daarvan? En 

hoe kunnen we dat 

gebruiken voor het 

ontwerpen van de 

ontmoeting? 

Voorbereidende opdracht ingevuld door één 

van de deelnemers van 'estafette' interviews. 
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INZICHTEN UIT INTERVIEWS 

Stap 1: Verdiepen

Deze aanpak gaf ons waardevolle inzichten en hielp ons bij het 

direct toetsen van onze aannames. Om scherp te blijven op waar 

het echt om gaat en wat eigen regie nou eigenlijk betekent, was 

het belangrijk om de doelgroepen te blijven betrekken. Daarom 

bespraken we onze bevindingen regelmatig met Pauline en Margit 

en de klankbordgroep. 
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• Beide rollen hebben een harnas aan in het gesprek. 

• Ieders automatische piloot gaat aan en ieder gaat in een vast 

stramien het gesprek aan. De professional vraagt uit volgens 

een lijst en de zorgvrager geeft de antwoorden.   

• Eigen regie begrijp je niet zomaar. Je moet het met eigen oren 

horen en ongemak voelen. 

INZICHTEN UIT INTERVIEWS 

Stap 1: Verdiepen
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Wat kan er wel?  

Dit harnas maakt het moeilijk om te komen tot een oplossing die 

afwijkt van wat standaard is en beter aansluit. Om daadwerkelijk 

eigen regie te voeren en te waarborgen is het nodig dat beide 

partijen begrijpen dat ze elkaar nodig hebben. Zowel zorgvrager als 

professional moeten kunnen benoemen wat belangrijk is. Dat 

nagaan is belangrijker dan direct een oplossing te hebben. 

INZICHTEN UIT INTERVIEWS 

Stap 1: Verdiepen
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STAP 2: VERBEELDEN 

In de klankbordgroep sessie (22 oktober 2020) 

deelden we onze inzichten uit de estafette 

interviews. Vooral het aanzetten van de 

automatische piloot sprak tot de verbeelding. Dat 

gaat in de waan van de dag vanzelf en vraagt 

om bewustwording om uit te zetten. Daarnaast 

helpen de voorbeelden waarin zorgvragers 

vertellen waar ze eigen regie over willen hebben.  

Over zoiets praktisch als de wijze waarop de 

thuishulp je afdroogt na de douche.  

Wetende dat we niet direct de perfecte 

oplossing voor het slaan van de brug tussen 

twee groepen voorhanden hebben, namen we de 

ruimte om vrij te denken over een volgende 

interventie. 

De metafoor van de trein
Wat inspireerde ons tot de inclusie-trein?  

Pauline Gransier vertelde dat ze een 

klik voelt met de NS-medewerker die haar altijd 

de trein in helpt. Ze voelt zich door haar gezien 

en behandeld als mens. Met deze medewerkers 

hebben zorgvragers gewone gesprekken over 

dagelijkse dingen. Er is vertrouwen en je bent 

geen cliënt. De dienstverlening helpt je concreet 

op weg en maakt reizen mogelijk. In de trein is 

iedereen gelijk. De trein beweegt voor jou en jij 

staat of zit even stil. Dit geeft je de kans en  

de tijd om spontaan iemand te ontmoeten die je 

in je normale leven niet vanzelf treft. Wie zit er 

tegenover jou? Waar gaat jouw trein naartoe? 

Wat vind je belangrijk in het leven? 

Hoe kunnen we dit element: “Mens als mens 

laten ontmoeten en je rol achter te laten” 

hergebruiken voor de interventie en wat levert dit 

op?  
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STAP 3: VERNIEUWEN 

Interventie ‘Online date in de inclusie-trein’

Vanuit dit inzicht ontwikkelden we de interventie ‘online date in de 

inclusie-trein’. Wat als we zorgvragers en beleidsmaker elkaar online 

laten ontmoeten om de betekenis van eigen regie te ontdekken voor 

beiden? We ontwikkelen een ontmoetingspakket en evalueren dit met 

drie koppels. Gaat hiermee het harnas af? 

Inhoud van het ontmoetingspakket 

• Een praatplaat met vragen ter voorbereiding op het gesprek 

• Een video om deelnemers gevoelig te maken voor het onderwerp 

• Een achtergrondafbeelding, zodat het lijkt of je in de trein zit 

zorgvrager beleidsmaker

zorgvrager beleidsmaker

zorgvrager beleidsmaker
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DOELEN 

• Zijn de testduo’s zich bewust van de 

automatische piloot?  

• Begrijpen ze dat ze elkaar nodig hebben om 

eigen regie te begrijpen? 

• Kunnen ze benoemen wat belangrijk is om 

mee te nemen in een oplossing? 

Wat willen we leren van de interventie?
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PILOT 

1. Koppelen van drie duo’s. Elk testduo bestaat uit een beleidsmedewerker van 

een gemeente en en een zorgvrager met een beperking.  

2. Voorbereiden met praatplaat. Denk voorafgaand na over wat belangrijk is 

voor jou, wat je verder helpt of tegen houdt en wat je wilt bereiken. 

3. Bekijken van de video. Bij start van de date keken beiden naar de video over 

het gewone gesprek bij de NS en stelde men de trein-achtergrond in. 

4. De ontmoeting: Daarna startte het gesprek over de video, wat belangrijk is 

voor ieder en wat in de weg stond voor eigen regie. De onderzoekers keken 

en luisterden (onzichtbaar) mee.

Opzet van de interventie
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RESULTATEN 

• Tijdens het koppelen van de duo’s zagen we voorafgaand aan de interventie 

dat er nog meer verbindingen kwamen tussen beleid en uitvoering. En 

ontdekten we dat het niet vanzelfsprekend is dat er contact is tussen beleid 

en uitvoering.  

• Beleidsmakers hebben weinig contact met klanten. Dit verloopt via 

uitvoerende collega’s. Ze zoeken niet bewust contact met de zorgvrager zelf 

om te toetsen of het beleid wel aansluit. 

Wat zagen we ontstaan?
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INZICHTKAARTEN 

1. Hier dus de kaartjes plakken.

Eigen regie in Actie!
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INZICHTKAARTEN 
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Eigen regie in Actie!
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INZICHTKAARTEN 
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Eigen regie in Actie!
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INZICHTKAARTEN 

1. Hier dus de kaartjes plakken.

Eigen regie in Actie!
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ONTMOETINGSPAKKET



ONLINE DATE IN DE INCLUSIE-TREIN 

Inhoud van het ontmoetingspakket 

• Een praatplaat met vragen ter voorbereiding op het gesprek 

• Een video om deelnemers gevoelig te maken voor het onderwerp 

• Een achtergrondafbeelding, zodat het lijkt of je in de trein zit 

Het ontmoetingspakket

Praatplaat Video Achtergrond
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PAKKET 

Uitleg 
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PAKKET 
Praatplaat
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PAKKET 

Stappenplan 
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Video Achtergrond

PAKKET 
Achtergrond
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PAKKET 

Film 



Nawoord

Al jaren ben ik geboeid door het onderwerp Eigen 

Regie. Overtuigd dat mensen, die voor hun zorg 

afhankelijk zijn van anderen, veel gelukkiger zijn als 

ze gewoon hun eigen regie kunnen voeren. 

Voor mensen die geen beperking hebben en die 

niet afhankelijk van anderen voor hun zorg zijn, is 

eigen regie een onderwerp waar ze niet over na 

hoeven te denken. Het is een vanzelfsprekend 

onderdeel van hun dagelijks leven, ze realiseren 

zich zelfs vaak niet dat ze het hebben of wat het 

is. Dus degene van wie jíj afhankelijk bent om je 

eigen regie te kunnen voeren, heeft zelf meestal 

weinig beeld bij hoe belangrijk dat voor jou is. Wij 

zijn in het project ‘Eigen regie in actie’ op zoek 

gegaan naar hoe je bewustzijn over eigen regie 

kunt realiseren. Hoe sla je de brug tussen deze 

twee werelden? 

Het gaat niet over definities maar over wat er 

gebeurt tussen mensen als ze elkaar gewoon zien 

als mens. Dan pas kun jij je harnas afleggen. We 

hebben dat ervaren door beleidsmakers en 

zorgvragers met elkaar in gesprek te laten gaan én 

we hebben mooie instrumenten ontwikkeld om dat 

gesprek in de praktijk te gaan voeren.  

Dit project heeft niet alleen tot zeer waardevolle 

instrumenten geleid om in de praktijk dat 

broodnodige gesprek op gang te brengen tussen 

de overheid en de burger, maar heeft mij 

persoonlijk ook veel gebracht, namelijk hoe 

noodzakelijk het is om elkaar gewoon te 

‘ontmoeten’. 

Margit van Hoeve 

Bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie 
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petra@doeleninnovatie.studio 

06 48962251 

helma@muzus.nl 

06-41250777


