Eigen regie, een basisbehoefte van ieder mens
Eigen regie is een basisbehoefte. Dat merk je pas goed als je afhankelijk wordt van anderen. Als je voor korte of langere tijd hulp en ondersteuning nodig
hebt, ben je vaak afhankelijk van de mogelijkheden en overtuigingen van andere mensen of organisaties. Deze afhankelijkheid van anderen beïnvloedt je
gevoel voor eigenwaarde, vooral als die afhankelijkheid lang duurt. (citaat boek blz. 11)

Wat staat hierover genoemd op de website:
We hebben een boek geschreven ter ondersteuning van het bespreekbaar maken van eigen regie. Het boek Eigen regie als basis is geschreven voor
beleidsmakers en iedereen die wil weten wat Eigen Regie precies is en wat je moet doen om het in beleid op te nemen.

Wat kunt u vinden in het boek:
Verduidelijking van begrippen
Het boek biedt inzicht in het belang om eigen regie te onderscheiden van begrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht. Dit verschil is belangrijk. Doe je dat
niet, dan loop je het risico dat precies het tegenovergestelde gebeurt van wat je wilt bereiken.
Heel veel voorbeelden
Ervaringsverhalen van mensen waarbij eigen regie in de knel komt, en ook voorbeelden hoe je ruimte kunt geven aan eigen regie.
Juridisch perspectief
Jenny Goldschmidt is professor-emeritus Rechten van de Mens. Ze schreef een bijdrage waarin ze eigen regie benadert vanuit juridisch perspectief. Eigen
regie is een basisrecht dat vastgelegd is in het VN-verdrag Handicap. Ze schrijft dat eigen regie ook als uitgangspunt van beleid moet worden gebruikt.
Maatschappelijk perspectief
Als we er als samenleving in slagen om eigen regie te zien, waarderen en te respecteren, dan legt dat een stevige basis voor een inclusieve hartelijke
samenleving.

Hoe zit het met je eigen regie als je ondersteuning krijgt?
Als je ondersteuning nodig hebt bij het invullen van je dagelijkse leven, ben je vaak afhankelijk van de mogelijkheden en overtuigingen van andere mensen
of organisaties. Afhankelijkheid betekent niet dat je geen eigen keuzes kunt maken. Wat jij denkt, voelt, wilt en wat voor jou kwaliteit van leven is, kun je
alleen zelf bepalen. Dat zal ook altijd het uitgangspunt moeten zijn van de ondersteuning die je krijgt. Ook als je het moeilijk vindt te communiceren hoe jij
graag wilt leven. Eigen regie hoeft niet alleen te gaan over grote keuzes in je leven het kan ook over hele kleine dagelijkse dingen gaan.

Verder kunt u vinden via de hieronder genoemde link:
-

Hoe weet je op welke manier iemand eigen regie belangrijk vindt?
Het belang van eigen regie inzien.
Wat levert aandacht voor eigen regie op?
Moet de gemeente rekening houden met eigen regie bij mijn ondersteuningsvraag?
Hoe kan de gemeente rekening houden met eigen regie?

De link naar de bestelpagina van het boek Eigen regie als basis
https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs/projecten/eigen-regie-als-basis/boek-eigen-regie-als-basis/

