Zelfregie terug in het werk
Een inspirerend concept van
professionaliteit en
organisatieontwikkeling
In organisaties heerst er onvrede bij cliënten en professionals
over de manier waarop zij worden geholpen en aangestuurd.
Wat een vernieuwende manier van werken zou kunnen zijn,
wordt veelal uitgevoerd met oude sturingsconcepten.
Hiërarchie, bureaucratie, strakke protocollering; het werkt niet
meer. De uiterst complexe en onvoorspelbare maatschappij
vraagt om een andere manier van denken over
professionaliteit en aansturing van organisaties.
In Zelfregie terug in het werk staat het zelfregulerend en
zelforganiserend vermogen van individuen, groepen en
organisaties centraal. Het laat zien hoe je dit kunt
onderzoeken (met o.a. handige checklists) en kunt versterken
met een negental basiscompetenties (voortgekomen uit
praktijkgericht onderzoek). Leren en veranderen zijn van
belang, in nauwe relatie tot gedrag, persoon en omgeving.
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Het zelfregieconcept zien we terug in talrijke vernieuwende
initiatieven. Denk aan zelfsturende teams, de Eigen Kracht
Beweging, zelforganisaties van burgers en professionals op
uiteenlopende terreinen als buurtzorg, geestelijke gezondheid,
welzijn, dienstensector, duurzaamheid etc. Zowel in
bestaande als in nieuwe organisaties zien we pogingen die
daadwerkelijk gericht zijn op versterking van zelfregie van
betrokkenen. Het boek biedt handvatten dit te ondersteunen.
Het zelfreguleringsconcept is een beproefd middel dat helpt
bij het reﬂecteren en maken van morele keuzes van hoe te
handelen. Het inspireert omdat er aandacht is voor de persoon
en er recht wordt gedaan aan de complexiteit van de
samenleving.
Het op de praktijk toegespitste boek is bedoeld voor
uitvoerende professionals, managers, bestuurders, docenten
en studenten die zich willen bekwamen in een inspirerende
benadering van zelfregie en die willen bijdragen aan
vitalisering van organisaties. Gerard Donkers is onderzoeker,
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auteur op het gebied van de sociale veranderkunde en docent.
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