
                                                                                        
 

Wij zijn team Alkmaar en zo werken wij in de ondersteuning naar eiGen reGie 
(volgens de GG/ZZ visie van Bettery Institute) 

 
Context: Communicatie over de GG-aanpak begint bij het opstellen van een manifest, een 
kernachtige boodschap die duidelijk maakt wat onze werkwijze is. Deze boodschap heeft een 
gelaagdheid van 3 niveaus: 

1. Hoe werken wij voor en met inwoners?  
2. Hoe werken wij samen als collega’s? 
3. Hoe werk ik? 

De opbouw van dit GG-manifest sluit aan bij het organisatiebrede manifest  ‘Wij zijn Team Alkmaar’. 
Dit is terug te vinden op Alkmaar 365/De Wegwijzer en bij het GG/ZZ-manifest van Bettery Institute. 
 
Zo werken wij met en voor inwoners 
Voorop staat dat inwoners eigenaar van hun gezondheid en welbevinden zijn én willen zijn.  
Iedere inwoner wil zich graag gezond en gelukkig voelen, zo zelfstandig mogelijk zijn en kunnen doen 
wat hij graag zou willen doen. Eigen regie/kracht is het uitgangspunt.  
Waar nodig bieden wij hulp en ondersteuning. Hulp die het zelf doen van de inwoner ondersteunt en 
versterkt, maar het niet overneemt.  Met die verandering in aanpak, maken wij zorg en welzijn in 
Alkmaar gezonder, ook financieel. Zo zorgen wij ervoor dat de zorg terecht komt bij de inwoners die 
dit het meest nodig hebben. 
 

Een gezonde leefstijl: u kunt het zelf, maar staat niet alleen 
 
Hoe doen wij dat? 
Door in gesprek te gaan met de inwoner. Zijn waarden en wensen te horen, hem te activeren en zo 
nodig zelf nog iets toe te voegen vanuit de professionele expertise. De inwoner heeft de regie, maakt 
een eigen plan, de gemeente vult zo nodig nog aan. 
 
Gespreksmodel 
Daarbij werken wij met het eiGen reGie-gespreksmodel (volgens de GG/ZZ-methodiek van Bettery): 

Fase 1:  Je start met een open gesprek over wat ertoe doet, wat er speelt in iemands leven en 
wat de inwoner vindt. Jij hebt hierin een volgende houding. 

Fase 2: Daarna volgt de richting en de actie, jij neemt in het gesprek een actievere rol aan. 
Waar wil hij iets mee? Wat is de eerste stap, hoe groot is de kans dat dat lukt? 

Fase 3: Zo nodig bied je hulp of ondersteuning, met behulp van vragen als: “Heb je verder 
nog een hulpvraag?” of “Ik denk dat ik nog iets kan toevoegen, wil je dat?” 

Fase 4: Tot slot volgt de besluitvorming en het vervolg. Hierbij bereik je overeenstemming 
over de te nemen stappen. Tip: laat de inwoner een samenvatting van het gesprek 
geven.  

 

Het is belangrijker de inwoner te kennen die de hulpvraag stelt,  
dan de hulpvraag te kennen die de inwoner stelt 



                                                                                        
 
Wij, Team Alkmaar  
Wij werken vanuit de houding: “Het is belangrijker de inwoner te kennen die de hulpvraag stelt dan 
de hulpvraag te kennen die de inwoner stelt.” Daarbij signaleren, stimuleren en versterken wij 
datgene wat de inwoner zelf wil en kan. Wij, team Alkmaar, kijken en werken integraal. Wij 
inspireren elkaar door ervaringen te delen en casuïstiek te bespreken. Zo houden we elkaar scherp in 
het toepassen van onze werkwijze en dragen dit ook uit naar de partners met wie wij samenwerken.  
 
Ik 
Ik sluit aan bij de inwoner en bij wat hij belangrijk vindt en kijk verder dan beperkingen: wat kan 
iemand wel? De inwoner heeft de regie en ik ondersteun waar nodig.  
Bij maatregelen die sturend handelen vereisen, bijvoorbeeld in situaties van onveiligheid, neem ik 
waar nodig tijdelijk de regie en blijf ik gelijktijdig de inwoner stimuleren op zelfredzaamheid en eigen 
invloed. Bij verwijzing naar hulp of ondersteuning ga ik uit van zo licht als mogelijk en zo zwaar als 
noodzakelijk. Ik ben transparant naar de inwoner over mijn werkwijze.  
 


