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1. Het zijn van een initiatief, onderneming of organisatie passend bij de
kenmerken van een zelfregie- en herstelinitiatief zoals hieronder beschreven
bij punt 4.
2. Het zijn van een rechtspersoon, dat statutair heeft vastgelegd dat de
hoofdactiviteit is het bieden van diensten op het gebied van zelfregie en
herstel, of
3. Het zijn van een onderdeel binnen een rechtspersoon, waarbij voor
het onderdeel zelfstandigheid is geborgd t.a.v. de uitvoering van de
diensten op het gebied van zelfregie en herstel met een eigen beleids- en
budgetverantwoordelijkheid.
4. Kenmerken van een zelfregie- en herstelinitiatief zijn:
a. Positioneert zich (voor een belangrijk deel) als een voorliggende voorziening; is toegankelijk voor iedereen en is in het bijzonder gericht op mensen
met psychische en/of sociaal-emotionele kwetsbaarheden of problemen
en hun naasten;
b. Positioneert en ontwikkelt zich (voor een belangrijk deel) onafhankelijk
van reguliere hulp- en zorgverlening;
c. Hoofdprincipes zijn gelijkwaardigheid (geen hulpverleningsrelatie), wederkerigheid (halen en brengen), door en voor, bottom-up; wat wil zeggen
dat zowel bezoekers, deelnemers als medewerkers iets te halen én iets te
brengen hebben en dat ervaringskennis, onderlinge steun en gezamenlijk
eigenaarschap kenmerken van de werkwijze zijn;
d. Dezelfde principes gelden voor onderlinge samenwerking met andere
leden, bereidheid om te delen; expertise uitwisselen in vertrouwen; actief
lidmaatschap;
e. Zijn 'integraal' te noemen, d.w.z. dat ze meerdere type diensten op organische wijze aan elkaar verbinden, denk aan (niet uitputtend):
i.
ontmoeting;
ii.
activiteiten;
iii.
onderlinge steun, zelfhulp;
iv.
herstelgroepen, hersteleducatie;
v.
individuele belangenbehartiging;
vi.
collectieve belangenbehartiging;
vii.
kwartiermaken;
viii.
vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, begeleid werken;
ix.
onafhankelijke cliëntondersteuning.
5. Met het lidmaatschap wordt het belang en de intentie onderschreven om
elkaar middels de vereniging te versterken op o.a. de gebieden:
a. bedrijfsvoering; het zijn van een zelfregie- en herstelonderneming en alles
wat daarbij komt kijken;
b. leiderschap;
c. financiering;
d. ontwikkeling, kwaliteit en verantwoording van de diensten;
e. positionering in het lokale, regionale en landelijke maatschappelijke veld;
f. het duurzaam versterken en borgen van de stem en het perspectief van
de mensen voor wie zelfregie- en herstelinitiatieven zijn.

