
Bijeenkomst De Zelfregulerende Beweging  - regio ZH 

   

Op donderdag 18 juni is er weer een regiobijeenkomst van ZH gepland. Hierbij stuur ik jullie wat 

meer informatie over het programma, iedereen is van harte welkom.  

   

Dr. Arjella van Scheppingen zal ons meenemen in de wereld van zelfregulatie binnen grote sociale 

veranderingsprocessen. Hier volgt een kleine samenvatting:  

 

De zelfregulerende beweging 

Duurzaam gezond, veilig en optimaal blijven functioneren als mens en als organisatie: A&O-ers 

zetten zich er dagelijks voor in. Steeds vaker wordt hierbij een beroep gedaan op het zelfregulerend 

vermogen van organisaties. En van mensen. Organisaties en hun omgeving veranderen immers 

steeds sneller. Het is van belang dat organisaties en mensen leren om goed om te gaan met 

veranderingen. En er vooral zelf invulling aan gaan geven. Op een manier waarop ze ook in de 

toekomst optimaal kunnen blijven functioneren. 

 

Maar hoe faciliteer je zelfregulering? Gangbare interventies en aanpakken voorzien veelal in een 

aanbod, waar mensen voor gestimuleerd moeten worden om deel te nemen. Een aanbod, hoe goed 

dan ook, zet echter niet automatisch aan tot deelname en actie. Veel aanbod gerichte aanpakken zijn 

helaas vaak dan ook niet effectief, zeker niet op de lange termijn  

 

Hoe dan wel? In deze bijeenkomst gaan we in op de wijze waarop je zelfregulering kan bevorderen. 

Arjella neemt ons mee in de bewezen ‘werkzame principes’ voor een zelfregulerende beweging in 

organisaties. Zij promoveerde in 2014 op het proefschrift ‘Fostering self-regulation in health in 

organisations’. Het is geen college. We gaan actief met elkaar aan de slag.  

   

   

Datum:    18 juni 2015  

Locatie:   Human Capital Care vestiging Amsterdam  

                 Hoogoorddreef 54F (8e etage)  

                 1101 BE Amsterdam. (zie routebeschrijving in de bijlage)  

   

Inloop:    14.00 uur  

Start:       14.30 tot 17.00 uur (er is gelegenheid voor een drankje na de bijeenkomst om even na te 

praten).  

             

Agenda 

14.30 Opening door mij (met evt. mededelingen bestuur etc)  

14.35 Start met introductie van Arjella, haar achtergrond en een korte inleiding over sociale  

            veranderingsprocessen en zelfregulatie  

14.50  aan de slag met oefening/discussie    

16.30 discussie, conclusies, centrale afsluiting.  

   

Graag verneem ik uiterlijk donderdag 11 juni per mail of je aanwezig zult zijn en of je nog een 

drankje meedrinkt.  Dit in verband met de indeling in de ruimte en inkoop van drank/borrel.  
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