
Kennismaking curus
EDUCATIEF PROGRAMMA 

ZELFREGULATIE



Programma 15.40 – 16.15

• Check-in: kennismaking

• Heb je een specifieke vraag?

• Theorie EPZ: wat is zelfregulatie?

• Oefening in drietallen

• De cursus EPZ samengevat



Check-in

Wie is docent?

Wie werkt met de doelgroep?

Wie geeft leiding aan mensen die met de doelgroep werken?

Wie werkt zelfstandig?

Wie werkt er in een kleine of grote (GGZ) instelling?

Wie…..zelf in te vullen…



Heb je een specifieke vraag? 

• In deze kennismaking bespreken we kort inhoud en doelen van de cursus

• Heb je daarnaast nog specifieke vragen?

> zet ze in de chat! 



Zelfregulatie



Zelfregulatie (1)

• We doen het allemaal, iedere dag

• Balans houden tussen gedachten, gevoelens en gedrag

• Hiermee kunnen we doelen bereiken en met anderen samenwerken

• Zelfregulatie is essentieel voor adequaat functioneren, bijv. op werk, 
opleiding, thuis en relaties



Zelfregulatie (2)

• Als je gebruik maakt van zelfregulatie ben je als een soort coach voor 
jezelf
• Je kijkt van een afstandje naar jezelf

• Geeft jezelf aanwijzingen, motiveert en stopt wanneer nodig

• Helpt jezelf om doelen te bepalen én te bereiken

• Contextafhankelijk: thuis kan iets goed gaan, op werk minder



Zelfregulatie (3)

• Executieve functies zijn de processen waarmee mensen zichzelf 
reguleren. Het zijn de bouwstenen van zelfregulatie.

• Vanuit deze processen ontstaat mogelijkheid om vaardigheden te 
ontwikkelen: executieve capaciteiten. 

• Zelfregulatie is universeel maar ook heel persoonlijk

• Zelfregulatie speelt een grote rol bij herstel



Tandwiel: samenhang 
tussen 
manifeste gedrag, 
executieve 
capaciteiten en 
executieve functies



Oefening uit eigen ervaring

• Herken(de) je: 
• Zelfregulatie in verhalen en gedrag?

• Bij omgaan met Covid epidemie

• Hoe herstelde jezelf? Hoe heb jij jezelf geholpen cq hoe help jij je zelf nog 
steeds



Korte kennismaking met de 6 
executieve functies



De zes executieve functies:

1. Je gewaar worden van jezelf

2. Jezelf beheersen

3. Je dingen voorstellen

4. Met, in en tot jezelf spreken

5. Je doel evalueren en met je emoties omgaan

6. In je gedachten spelen met vraagstukken



Je gewaar worden van jezelf



Wat is je gewaar worden van jezelf? (2)

• Een voorstelling kunnen maken van hoe andere mensen dit doen: 
inlevingsvermogen en empathie. Wie zijn zij, wat willen zij, wat voelen 
zij?

• Niet: zelfbeeld



Voorbeeldvragen

• Hoe observeer je jezelf?

• Wat zie je als je naar jezelf kijkt?

• Hoe observeer je anderen?

• Hoe leef je je in andere mensen 
in?

• In hoeverre lukt het je om zonder 
oordeel naar jezelf te kijken?

• Hoe plaats je jezelf in de 
toekomst?

• Welke rollen heb je in je leven?

• Hoe zie je jezelf in de toekomst?


