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De verantwoording van financiering levert worstelingen op voor een zelfregiecentrum. Als iemand, 
bijvoorbeeld de gemeente, je bezigheden betaalt dan zul je je moeten verantwoorden. Hoe 
verantwoorden we wat we doen? En hoe druk je dat in geld uit? Wat maakt nu dat we het waard 
zijn? Dat de financier waar voor zijn geld krijgt?  
 
Een andere benadering is: Wat zou het kosten als we er niet waren geweest?  
Het Instituut voor Publieke Waarden heeft een eerste aanzet gemaakt om dat wat we doen te 
vertalen: hoe kunnen we de waarden van hetgeen we doen omzetten in baten en dit omzetten in 
kosten? (Zie rapport "De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven” en de kosten-baten-tool op 
https://mindplatform.nl/project/programma-regie-in-de-regio-1) 
 
We zijn al jaren bezig met het begrip ‘waarden’. Zie bijvoorbeeld het ‘Participatiepalet’ van 
zelfregiecentrum Venlo (www.participatiepalet.nl)  Met daarin de waarden: groei, netwerk, vangnet, 
tot je recht komen, zelfregie en herstel. De waarde ‘vangnet’ bijvoorbeeld is voor de meeste mensen 
iets wat vanzelfsprekend aanwezig is. Voor de mensen die bij ons komen juist niet en het 
zelfregiecentrum kan in die waarde voorzien. 
 
Wie komen er bij ons?  
De mensen die bij ons komen registeren we alleen op voornaam, en ook die hoeft niet de echte 
voornaam te zijn. De gemeente wil het liefst postcodes van mensen, maar dat doen we niet vanuit 
het zelfregiecentrum. We willen zo min mogelijk drempels opwerpen ook al maakt dat het vraagstuk 
van de verantwoording ingewikkelder. Daarom zijn we vanuit waarden gaan kijken naar onze 
bezoekers. Wat betreft zelfregiecentrum Venlo zijn dat 800 unieke mensen per jaar. Hoeveel mensen 
komen er bijvoorbeeld voor de waarde vangnet? Heel precies weten we dat nog niet. Wel weten we 
dat de meeste mensen komen voor de waarde ‘vangnet’ en ‘netwerk’. Met op de tweede plaats ‘tot 
je rechtkomen, een rol hebben en van betekenis zijn’, op een derde plek staat ‘groeien en leren’.  
 
Persona’s 
Voor de verantwoording werkten we eerder veel met persoonlijke verhalen van bezoekers. Dit zou 
echter niet herleidbaar moeten kunnen zijn naar personen. Daarom kwamen we uit bij door Movisie 
ontwikkelde methode van persona’s. Zo kun je een grotere groep met behulp van kenmerken een 
gezicht geven. We ontwikkelden 3 persona’s: Jan, Mia en Pieter met elk hun eigen kenmerken. 
Hierbij brachten we dan de waarden van het participatiepalet in beeld. Elke persona komt voor een 
ander set waarden. Per persona kun je dan een kosten-baten-analyse maken. Als je dan het aantal 
‘Jannen’ telt zijn de baten bijvoorbeeld 30x Jan.  
 
En dan nog is het maar de vraag of het door het zelfregiecentrum komt dat mensen zich na twee jaar 
meedoen herboren voelen. Mensen betrokken bij zelfregiecentra snappen en voelen de waarde van 
deze werkwijze, maar om dit aantoonbaar te maken is nog lastig. De baten in de vorm van minder 
zorgconsumptie bijvoorbeeld worden in andere instellingen gemerkt.  
 
We gaan geen stigmatiserend taalgebruik bezigen in onze verantwoording. Het is fijner om het over 
‘Jannen’ te hebben in plaats van over diagnoses. Zo kunnen we congruent werken met onze visie. 
Andere aanwezigen herkennen de worstelingen, de aanpak wordt interessant gevonden.  
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