
Voorwoord

In ons alledaagse werk als uitvoerend professional, manager, beleidsmedewerker, 
bestuurder en docent proberen we een antwoord te vinden op de toegenomen com-
plexiteit van sociale vraagstukken in de samenleving. We zoeken naar een antwoord 
dat ons inspireert en bijdraagt aan bevlogenheid in het werk.

In 2013 hebben we hiertoe een landelijke werkgroep opgericht. In die werkgroep 
zijn we bij onszelf gestart met het afnemen en uitwerken van groepsinterviews rond 
deze probleemstelling. Vervolgens hebben we het materiaal uit deze interviews ge-
analyseerd in het licht van de sociaal-constructieve benadering van veranderen van 
Gerard Donkers (2010). Vertrekpunt in deze benadering is de zelfregie van mensen. 
We vroegen ons af of zijn concept van zelfregulering dat voortkwam uit praktijkge-
richt onderzoek naar methodieken van social work ook zou kunnen gelden voor het 
werken in en met organisaties. In dit boek doen we hiervan verslag.

We hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan een realistische benadering van 
zelfregie die recht doet aan de hedendaagse complexe maatschappelijke en politieke 
context vol transities. Bovendien willen we met deze publicatie bevorderen dat de 
aandacht binnen zorg, welzijn, dienstverlening en onderwijs gericht blijft op de in-
houdelijke kern van waar het in het werk om gaat, namelijk het leveren van kwali-
tatief goede dienstverlening aan de doelgroep. Met het oog op het realiseren van deze 
maatschappelijke opdracht willen we bijdragen aan vitaliteit en bevlogenheid in het 
werk.

We hebben een inspirerend boek willen maken dat je helpt om het zelfregulerend 
vermogen van individuen, groepen en organisaties te onderzoeken, te analyseren, 
theoretisch te onderbouwen en effectiever aan te spreken en te versterken. De tekst 
en de opdrachten zijn hierop gericht.

Gerard Donkers, Ineke Gualthérie van Weezel, Nelly Labrie, Ans Spexgoor
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