
Leidraad voor leiders
ZELFREDZAAMHEID



De gelijkenis van de 
buschauffeur
‘Het zelfredzaamheids-
initiatief is als een 
bus die een bevoegd 
chauffeur nodig heeft.
‘De bus is door de 
medewerkers van 
zelfredzaamheidsdien-
sten gebouwd. Het 
zelfredzaamheidscen-
trum levert de bus en 
het zelfredzaamheids-
comité van de ring 
doet het onderhoud. 
De zelfredzaamheids-
deskundigen van de 
ring en de groepsbe-
geleiders moedigen 
de leden aan om in 
te stappen (maar dat 
instappen moeten ze 
zelf doen). De ringpre-
sident en bisschoppen 
zijn de buschauffeurs.
‘Ieder moet zijn deel 
doen om de leden 
zelfredzaam te laten 
worden, maar als de 
ringpresident en de 
bisschoppen hun sleu-
tels niet gebruiken om 
de motor te starten 
en de bus te besturen, 
gaat niemand ergens 
heen.’

RONALD ABAN, manager 
zelfredzaamheidsdiensten 
in Tacloban (Filipijnen)

VOORWOORD
Er heersen grote behoeften onder ons. Vele zijn niet in staat ‘om voor 
[zichzelf] en [hun] gezin te voorzien in de geestelijke en stoffelijke 
levensbehoeften.’ 1 Mensen zelfredzaam laten worden, is een onderdeel van 
het heilswerk. President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘[Zelfredzaamheid] 
vormt een essentieel element in ons geestelijke en materiële welzijn. […] 
“Laten we zelfredzaam en onafhankelijk zijn. We kunnen het heil alleen met 
dat beginsel verkrijgen.”’ 2

Zij die misschien hulp nodig hebben om zelfredzamer te worden, kunnen 
leden zijn die vastengavenhulp ontvangen, teruggekeerde zendelingen, 
recente bekeerlingen, minderactieve leden en priesterschapsleiders die een 
betere baan nodig hebben. De Heer voorziet nu via deze leidraad van de kerk 
in krachtige nieuwe hulpmiddelen, informatiebronnen en procedures om 
leden op het pad naar zelfredzaamheid te brengen.3

Als priesterschapsleider bent u een van hen tot wie de Heer gezegd heeft: ‘Ik 
[heb u] de sleutels […] voor het werk der bediening en voor de vervolmaking 
van mijn heiligen [gegeven]’ (LV 124:143), en ‘Het is niet moeilijk voor 
degene aan wie die sleutels gegeven worden, om kennis te verkrijgen van de 
feiten met betrekking tot het heil van de mensenkinderen’ (LV 128:11). Lees 
‘De gelijkenis van de buschauffeur’ aan de rechterkant. Gelieve zorgvuldig 
over uw rol in het bevorderen van dit essentiële initiatief na te denken.

Deze leidraad dient om u te steunen in het uitoefenen van uw sleutels, het 
implementeren van deze nieuwe hulpmiddelen en het helpen van leden om 
zelf aan hun zelfredzaamheid te werken. Als u dat doet, zal de Heilige Geest 
u leiden en zal de Heer u tot zijn werktuig maken bij het verheffen van de 
armen en hulpbehoevenden en het bespoedigen van zijn heilswerk.

 1. Handboek 2: de kerk besturen (2010), 6.1.1.
 2. Thomas S. Monson (die Marion G. Romney citeert), ‘Guiding Principles of Personal and 

Family Welfare’, Ensign, september 1986, 3.
 3. Zie voor meer informatie srs. lds. org.
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‘Zelfredzaamheid is het 
gevolg van ons werk 
en is fundamenteel in 
alle andere welzijns-
praktijken. […] “Laten 
we werken voor wat 
we nodig hebben. 
Laten we zelfredzaam 
en onafhankelijk zijn. 
We kunnen het heil 
alleen met dat begin-
sel verkrijgen.”’

THOMAS S. MONSON 
(die Marion G. Romney 
citeert), ‘Guiding Prin-
ciples of Personal and 
Family Welfare’, Ensign, 
september 1986, 3

TAKEN VAN PRIESTERSCHAPSLEIDERS

Ringpresidium (of districtspresidium)
 1. De leerstellingen van zelfredzaamheid leren en erin onderrichten (zie ach-

teromslag). De bisschoppen en leden van het zelfredzaamheidscomité van 
de ring instructie in hun zelfredzaamheidstaken geven.

 2. Zelfredzaamheidsdoelen voor de ring bepalen.
 3. Een zelfredzaamheidscomité van de ring oprichten dat een zelfredzaam-

heidsactieplan voor de ring opstelt, implementeert en er toezicht op 
houdt.

 4. Prioriteit geven aan het uitnodigen van teruggekeerde zendelingen en (zo 
nodig) van nieuwe leden voor zelfredzaamheidsactiviteiten.

 5. Zelfredzaamheid op de agenda van de ringraad zetten.
 6. Een zelfredzaamheidsdeskundige van de ring roepen.
 7. Zo nodig kerkwerkzendelingen roepen.
 8. Voortgangsrapporten zelfredzaamheid en PSF-leningenrapporten van de 

ring doornemen en vervolgens actie ondernemen.
 9. Het centrum voor familiegeschiedenis zo nodig voor zelfredzaamheidsdoel-

einden laten gebruiken.

Zelfredzaamheidscomité van de ring
Het zelfredzaamheidscomité van de ring bestaat uit de volgende leden: een 
lid van het ringpresidium (voorzitter), het hogeraadslid voor zelfredzaam-
heid, een lid van het ZHV-presidium van de ring, de voorzitter van de 
welzijnsraad van bisschoppen, en de zelfredzaamheidsdeskundige van de 
ring. Leden van de jongemannen- en jongevrouwenpresidiums van de ring, 
andere ringdeskundigen, zendingsechtparen en kerkwerkzendelingen kun-
nen ook deel uitmaken van het zelfredzaamheidscomité van de ring.

 1. De video ‘Laboring unto Self-Reliance’ [Zelfredzaamheid nastreven] bekij-
ken (beschikbaar op srs. lds. org/ videos).

 2. Een zelfredzaamheidsactieplan voor de ring opstellen, implementeren en 
er toezicht op houden.

 3. Regelmatig een haardvuuravond Mijn pad naar zelfredzaamheid (zie p. 4) 
houden.

 4. Een zelfredzaamheidscentrum van de ring opzetten en bemannen. Een 
kerkwerkzendingsechtpaar of een zelfredzaamheidsdeskundige aanwijzen 
om de leiding over het centrum te nemen en zelfredzaamheidsgroepen op 
te richten (zie p. 2).

 5. De leden van de wijkraad in hun zelfredzaamheidstaken onderrichten.
 6. Informatiebronnen en diensten van werknemers van zelfredzaamheids-

diensten gebruiken.
 7. Teruggekeerde zendelingen en (zo nodig) nieuwe leden voor de devotional 

over Mijn pad en voor zelfredzaamheidsgroepen uitnodigen.
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Zelfredzaamheidsdeskundige van de ring
De deskundige is de schakel tussen alle functies van zelfredzaamheidsdien-
sten (het zelfredzaamheidscomité van de ring, het zelfredzaamheidscentrum 
van de ring en de manager zelfredzaamheidsdiensten).

 1. De agenda van het zelfredzaamheidscomité van de ring opstellen.
 2. Kerkwerkzendelingen en vrijwilligers opleiden om een zelfredzaamheids-

centrum te runnen.
 3. Andere zelfredzaamheidsdeskundigen in de ring opleiden en toezicht op 

hen houden.
 4. Naar behoefte zelfredzaamheidsmateriaal bestellen.
 5. Bisschoppen en wijkraden zo nodig instrueren en assisteren.
 6. Leden helpen om zich op srs. lds. org/ register te registreren.
 7. Zelfredzaamheidsgroepen opzetten, steunen, begeleiden en er toezicht op 

houden. (Zo nodig kunnen andere leden gevraagd worden om groepen te 
begeleiden.)

 8. De beginselen op srs. lds. org/ facilitator bestuderen en volgen.

Bisschap (of gemeentepresidium)
 1. De leden van de wijk in de leerstellingen en beginselen van zelfredzaam-

heid onderrichten (zie achteromslag).
 2. Via de wijkraad leiding geven aan inspanningen op het gebied van 

zelfredzaamheid:
• Vaststellen hoeveel en welke leden hulpbehoevend zijn, en ze uitno-

digen om zelfredzaam te worden. Het hulpmiddel Zelfredzaamheid 
volwassen lid op leader. lds. org/ self -reliance kan hierbij nuttig zijn.

• Via de leidinggevenden in de quorums en hulporganisaties in steun, 
mentoren en hulp voor hulpbehoevenden voorzien.

 3. Hulpbehoevenden uitnodigen om het boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid 
in te vullen en naar een zelfredzaamheidsgroep te gaan.

 4. Zo nodig andere zelfredzaamheidsdeskundigen roepen om groepen te 
begeleiden.

 5. Akkoordverklaringsgesprekken voor PSF-leningen houden (zie srs. lds. org/ 
loans).

 6. Zelfredzaamheidsvoortgangsrapporten en PSF-leningenrapporten van de 
wijk doornemen en actie ondernemen. Bisschoppen dienen niet bij het 
ontvangen van een PSF-lening betrokken te worden.

 7. Zo nodig de hulp van het zelfredzaamheidscomité van de ring inroepen.

INFORMATIEBRONNEN

Zelfredzaamheidscentra
De ring wordt aangemoedigd om zelfredzaamheidscentra op te richten in 
kerkgebouwen, vaak gebruikmakend van de ruimtes waar ook het centrum 
voor familiegeschiedenis gevestigd is. Zelfredzaamheidscentra worden door 
kerkwerkzendelingen en vrijwilligers bemand. Ze verschaffen internet-
toegang, begeleiding en andere nuttige hulpbronnen aan werkzoekenden, 
zelfstandigen en toekomstige studenten.

‘Er is geen enkel 
probleem in het gezin, 
de wijk of de ring 
dat we niet kunnen 
oplossen door op de 
manier van de Heer 
naar oplossingen te 
zoeken, namelijk door 
te overleggen — door 
echt met elkaar te 
overleggen.’

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, herziene uit-
gave (2012), 4

‘Er is geen nieuwe 
organisatie nodig om 
voor deze mensen te 
zorgen. We hoeven 
alleen maar de pries-
terschap van God aan 
het werk te zetten.’

HAROLD B. LEE, ‘Admoni-
tions for the Priesthood 
of God’, Ensign, januari 
1973, 104
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Hoe kan ik de zelf-
redzaamheidsvoort-
gang van de leden 
in mijn wijk of ring 
meten?
Overweeg bij de hulp 
die u de wijk of ring 
geeft om zelfredzaam 
te worden af en toe 
na te gaan hoeveel 
leden:
 1. Door de bis-

schoppen als niet 
zelfredzaam geïden-
tificeerd worden.

 2. Mijn pad voltooid 
hebben.

 3. Mijn fundament 
voltooid hebben.

 4. Een bedrijf begon-
nen zijn of een 
goede baan of 
opleiding gevonden 
hebben.

Zelfredzaamheidsgroepen
Een bijeenkomst van een zelfredzaamheidsgroep is een raadsvergadering en 
is anders dan de meeste kerklessen en -workshops. Er zijn geen leerkrach-
ten of instructeurs. In plaats daarvan overleggen de leden van de groep, ze 
leren en begeleiden elkaar, beloven te handelen naar wat ze leren en houden 
elkaar daar verantwoordelijk voor. Dit groepsproces van begeleiden en over-
leggen schept samen met de werkboekjes en video’s een dynamische leerom-
geving die ieder lid in zijn of haar vooruitgang naar zelfredzaamheid sterkt.

Ring- of wijkleiders roepen zelfredzaamheidsdeskundigen om zelfredzaam-
heidsgroepen op te zetten en te begeleiden. Groepsbegeleiders zijn geen 
leerkrachten; ze helpen de groep om het zelfredzaamheidsproces in de hand-
leidingen te volgen. Begeleiders hebben tijdens de groepsbijeenkomsten af 
en toe internettoegang nodig en een manier om filmpjes te vertonen. Leiders 
kunnen zoveel groepen opzetten en zoveel deskundigen roepen als nodig is. 
Zo nodig kunnen andere groepsleden gevraagd worden om te begeleiden. 
Elke groep houdt minstens twaalf bijeenkomsten van twee uur en bestaat uit 
acht tot veertien leden. Een groep kan in het zelfredzaamheidscentrum van 
de ring, een kerkgebouw of een andere geschikte locatie bijeenkomen.

De plaatselijke leiders bepalen welke van de volgende groepen in hun unit 
nodig zijn.

 1. De groep Mijn bedrijf beginnen en laten groeien helpt mensen om hun 
eigen bedrijf op te starten of te verbeteren. Deze groep vervangt de 
Ondernemersworkshop.

 2. De groep Mijn zoektocht naar werk stelt mensen in staat een baan of beter 
werk te vinden. Deze groep vervangt de Loopbaanworkshop.

 3. De groep Scholing voor beter werk laat mensen een opleidingsplan uitstip-
pelen om hun inkomen te vergroten. Deze groep vervangt de workshop 
Plannen om succes te hebben.

Als onderdeel van elke groep bestuderen de leden ook twaalf leerstellige 
onderwerpen over zelfredzaamheid uit het boekje Mijn fundament: beginselen, 
vaardigheden, gewoonten.

Steun van kerkwerknemers en lijst met 
voorkeursinformatiebronnen
De kerk heeft in elk gebied werknemers die zelfredzaamheidssteun bieden. 
Enkele van die werknemers zijn de gebiedsmanager zelfredzaamheid, de ope-
rationeel manager zelfredzaamheid en de managers zelfredzaamheidsdiensten. 
Zij helpen met het coördineren van de behoeften van zelfredzaamheidscentra 
van de ring en voorzien de ringen van informatiebronnen en instructie. Die 
informatiebronnen kunnen onder andere de contactgegevens van mentoren 
omvatten, lijsten met voorkeursprogramma’s en -scholen, plaatselijke vacatu-
res, en namen van instellingen die het startkapitaal van bedrijven financieren.

Zelfredzaamheidswebsite
Op srs. lds. org staat meer informatie voor leiders en leden.
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Hulpmiddelen leiders en administrateurs
Met het hulpmiddel Zelfredzaamheid volwassen lid kunnen bisschoppen 
bepalen welke leden hulp met hun levensonderhoud nodig hebben en kun-
nen zij zich op hen concentreren. U vindt het op leader. lds. org/ self -reliance.

Devotional Mijn pad naar zelfredzaamheid
Ringen of wijken houden regelmatig een devotional Mijn pad naar zelfred-
zaamheid. Die devotional zet de leden op het pad naar zelfredzaamheid door 
ze het leerstellige belang van zelfredzaamheid te laten inzien, hun huidige 
zelfredzaamheidsniveau te laten beoordelen, de vaardigheden en het inko-
men te laten bepalen die nodig zijn om stoffelijk zelfredzaam te worden, en 
de zelfredzaamheidsgroep te laten uitkiezen die hen daarbij helpt. Het boekje 
Mijn pad naar zelfredzaamheid bevordert dat proces. Men kan de beoordeling 
ook individueel, met een priesterschapsleider, een zelfredzaamheidsdeskun-
dige, in een zelfredzaamheidscentrum of in een andere situatie doen. Bekijk 
‘How to Use My Path’ [Mijn pad gebruiken] op srs. lds. org/ videos.

Instructievideo’s
Bekijk de volgende video’s op srs. lds. org/ videos.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, feedback, suggesties en ervaringen naar SRSfeedback@ 
ldschurch. org of op srs. lds. org/ feedback in te dienen.

DOELGROEP VIDEOTITEL

Leidinggevenden I Will Provide for My Saints [Ik zal in de behoeften van mijn heili-
gen voorzien]
The Stake Self-Reliance Committee [Het zelfredzaamheidscomité 
van de ring]
The Stake Self-Reliance Committee Meeting [De vergadering van 
het zelfredzaamheidscomité van de ring]
Stake Self-Reliance Specialists [Zelfredzaamheidsdeskundigen van 
de ring]
Helping Ward Councils [Wijkraden helpen]
How to Form Self-Reliance Groups [Zelfredzaamheidsgroepen 
organiseren]
Laboring unto Self-Reliance [Zelfredzaamheid nastreven]

Video’s Mijn fundament (12)

Groepsbegeleiders My Purpose [Mijn doel]

How to Facilitate a Group [Een zelfredzaamheidsgroep begeleiden]

How to: Prepare [Voorbereiding]

How to Lead: My Foundation [Mijn fundament begeleiden]

How to Lead: Report [Rapporteren begeleiden]

How to Lead: Learn [Leren begeleiden]

How to Lead: Ponder [Nadenken begeleiden]

How to Lead: Commit [Toezeggen begeleiden]

How to: Manage Meetings [Bijeenkomsten leiden]

“Go and Do” Learning [‘Heengaan en doen’ leren]
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Materiaal voor groepen
Materiaal, filmpjes en instructies zijn zowel in de app Gospel Library als op 
srs. lds. org beschikbaar. U kunt het materiaal ook bij het distributiecentrum 
bestellen.

Mijn pad naar zelfredzaamheid
Alle deelnemers beginnen met dit boekje om hun huidig 
zelfredzaamheidsniveau te bepalen, en te beslissen met 
welke groep ze zelfredzaam kunnen worden. De groepen 
behandelen de onderwerpen zelfstandig ondernemen, 
zoeken naar werk en scholing.

Mijn fundament: beginselen, 
vaardigheden, gewoonten
De leden van alle drie de groepen gebruiken dit boekje 
in elke bijeenkomst om essentiële geestelijke beginselen 
van zelfredzaamheid te bespreken en toe te passen.

Mijn bedrijf beginnen en laten groeien
Voor wie een bedrijf heeft of er een wil opstarten. De 
leden van de groep oefenen zich in administratie, 
marketing en financieel beheer. Ze proberen ook 
manieren uit om hun inkomen te verhogen aan de hand 
van kleine experimenten.

Mijn zoektocht naar werk
Voor wie de vaardigheden bezit om een goede baan te 
vinden. De leden van de groep vinden een baan door 
goede vacatures te leren herkennen, te netwerken, 
indruk te maken met zich voorstellen, en zich op 
sollicitatiegesprekken voor te bereiden. Deelname aan 
deze groep leidt tot het vinden van werk.

Scholing voor beter werk
Voor wie een opleiding nodig heeft om een goede baan 
te vinden of een bedrijf op te starten. De groepsleden 
stellen vast met welke baan ze zelfredzaam kunnen 
worden en zoeken vervolgens naar een school of 
programma (inclusief het pad) dat naar die baan leidt. 
Deelname aan deze groep leidt tot een scholingsplan en 
(zo nodig) een PSF-lening.

Groepsleden die voldoen aan de vereisten in Mijn fundament en Mijn bedrijf 
beginnen en laten groeien, kunnen voor een certificaat van het LDS Business 
College in aanmerking komen.

Mijn pad naar 
zelfredzaamheid

Mijn fundament: 
beginselen, vaardigheden, 

gewoonten
ZELFREDZAAMHEID

Mijn bedrijf 
beginnen en laten 

groeien
ZELFREDZAAMHEID

Mijn zoektocht
naar werk

ZELFREDZAAMHEID

Scholing voor 
beter werk

ZELFREDZAAMHEID
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LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN VAN 
ZELFREDZAAMHEID

Leerstellingen
 1. Het stoffelijke en het geestelijke zijn één

Leer en Verbonden 29:34; Alma 37:38–43

 2. De Heer gebiedt ons om zelfredzaam te zijn en heeft de macht 
om ons te helpen
Leer en Verbonden 104:15–16; 100:1; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 27:21, 23; 
Mosiah 4:9; Mattheüs 28:18

 3. Zelfredzaamheid is een verhogingsbeginsel
Leer en Verbonden 132:20

Beginselen
Zie voor meer informatie over de volgende beginselen het zelfredzaamheidsboekje 
Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, gewoonten.

 1. Oefen geloof in Jezus Christus
1 Nephi 9:6; Hebreeën 11

 2. Wees gehoorzaam
Leer en Verbonden 93:28; 130:20–21; Abraham 3:25; Hebreeën 5:8–9

 3. Handel
2 Nephi 2:16, 26

 4. Dien en wees eensgezind
Mozes 7:18; Galaten 5:14


