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10.30 uur: inloop

10.45 uur: Wat doet de Zeeuwse Huiskamer in Nieuw 
Middelburg door Arend Roos, gevolgd door de opening  door 
wethouder Saskia Szarafinski

11.00 uur: openingswoord door Irene van de Giessen van 
Stichting HerstelTalent die een Zelfregiecentrum opent op 
onze locatie 
-  presentatie vier herstelverhalen HerstelTalent
-  vertoning korte film Bo van Scheyen en Jan Parent over 
 (zelf)stigma 

In een zelfregiecentrum ontwikkelen kwetsbare burgers zelf initiatieven 
waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving 
verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie 
te ontwikkelen en te vergroten.

Wat is Zelfregiecentrum Middelburg?
Een zelfregiecentrum wordt opgezet en beheerd door mensen die 
zelf weten wat het is om met een psychische, fysieke of verstandelijke 
kwetsbaarheid te leven. Dat onderscheidt het centrum van activiteiten 
van welzijns- en zorgorganisaties waar de professional de leiding heeft.

Wat levert het op?
Doordat mensen zich op deze manier inzetten, worden zij maatschappelijk 
actiever, ontwikkelen zij hun vermogens en nemen hun zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden toe.

Hoe werkt het Zelfregiecentrum Middelburg?
• Coaching 
 De ervaren coaches zijn zelf ervaringsdeskundig. Zij kunnen je op allerlei 
 manieren begeleiden om te helpen bij het vinden van eigen 
 oplossingen. Het Zelfregiecentrum is gespecialiseerd in het herkennen 
 van (vaak onvermoede!) kwaliteiten bij mensen.
• Scholing
 Als zich voldoende mensen inschrijven, zullen er binnen het centrum 
 verschillende vormen van scholing worden aangeboden. 
• Vrijwilligerswerk doen of een werkervaringsplek vinden
 Binnen het Zelfregiecentrum is van alles te doen. Als vrijwilliger kun je 
 bijvoorbeeld meehelpen bij de organisatie van activiteiten. Ook kan het 
 Zelfregiecentrum een werkervaringsplek buiten het centrum zoeken.
• Meedoen aan activiteiten
 Regelmatig worden er activiteiten in het centrum georganiseerd. Ook
  worden er creatieve workshops georganiseerd of het spel ‘Een steekje 
 los’ gespeeld.

Wat zijn de succesfactoren?
-  Aansluiten bij kwaliteiten van mensen
-  Gericht zijn op zingeving en persoonlijk perspectief
-  Actief gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid
-  De mate waarin de mens zich geholpen voelt staat centraal
-  Het creëren van experimenteerruimte

Meer informatie: hersteltalent.nl

Wat is er nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen? De Zeeuwse 
Huiskamer onderzoekt dat op de plek waar het ertoe doet: middenin een 
woonwijk.

Nieuw Middelburg 
de Zeeuwse Huiskamer in Nieuw Middelburg is een plek waar we op onze 
locatie nieuwe technologieën uit kunnen (laten) testen. Tegelijk is onze 
huiskamer aan de Oranjelaan 17-19 een uitvalsbasis. Vanuit hier gaan we 
de wijk in om te praten met allerlei bewoners. Dat doen we samen met 
onze partner HerstelTalent die ook gehuisvest is in de Zeeuwse Huiskamer 
in Nieuw Middelburg. Ook werken we samen met de Wijkvereniging en 
studenten van HZ University of Applied Sciences die interviews afnemen 
in de wijk. 

Opening locatie Nieuw Middelburg
de Zeeuwse huiskamer verbindt en brengt mensen en partijen samen. 
Daarom organiseren we, nu we eigenlijk al enige tijd actief zijn in Nieuw 
Middelburg alsnog een opening. Zo kunnen we iets vertellen over ons 
werk, onze partner HerstelTalent voorstellen en tegelijk allerlei partijen 
met elkaar in contact brengen.
Voorafgaand aan de opening brengt wethouder Szarafinski van de 
gemeente Middelburg (samenwerkingspartner in deze huiskamer) 
met haar afdeling een werkbezoek aan de Zeeuwse Huiskamer Nieuw 
Middelburg. 

de Zeeuwse Huiskamer
De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen 
om gezamenlijk antwoorden te formuleren op urgente vragen over 
wonen, zorg en welzijn. Daarbij staat niet het aanbod centraal, maar 
de publieke vraag en behoefte. De Zeeuwse Huiskamer creëert een 
open innovatieruimte om innovaties op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn te versnellen. In samenwerking met zorgpartijen, 
maatschappelijke organisaties, onderwijs, gespecialiseerde bedrijven en 
ervaringsdeskundige bewoners wordt een organisatie- en evaluatieproces 
opgezet.

De Zeeuwse Huiskamer is een initiatief van Economische Impuls 
Zeeland. Meer weten over de Zeeuwse Huiskamer? Kijk op 
dezeeuwsehuiskamer.nl. 

Zelfregiecentrum Veere

Zelfregiecentra

Zelfregiecentrum Middelburg

Zelfregiecentrum Vlissingen


