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Eigen Kracht Conferentie 
• Roots:  

– Maori in Nieuw Zeeland, jeugdzorg: Family Group Conferencing 

– Bottum-up  

• Principes  
– Participatie en empowerment, aanspreken op eigen 

oplossingsvermogen 

– De kring groter maken  

– Besluitvorming en burgerschap   

• Uitkomst 
– Een plan waarin staat wat de familie zelf zal doen; de eigen 

krachten die ze inzetten. Waar nodig kan aanvullende 
professionele hulp ingeschakeld worden (80%- 20%) 

– Sturing ligt bij het netwerk 

– Plan is leidend voor de hulpverlening 

– Meer dan (interventie)methodiek: cultuuromslag, systematisch 
handelen en denken 



Eigen Kracht Conferentie 

• Eventueel 
– Bepaalde voorwaarden ifv veiligheid en wettelijkheid  

– Vooraf helder en duidelijk  

 

• Proces ondersteund door ‘onafhankelijke Eigen Kracht 
coördinator’ 
– opgeleide en gecoachte vrijwilliger (vrijwilligersvergoeding).  

– kan niet als expert aangesproken worden 

– Onafhankelijk en vraaggestuurd werken 

– ondersteunt en faciliteert  

 

– geregeld 3daagse opleidingen en terugkomdag (uitbouwen in 
toekomst) 

– 1ste conferentie = stage 

– Momenteel pool van 40tal vrijwilligers 

 

 

 

 

 



EKC: Beleidscontext  

• Integrale Jeugdhulp: ervaring in 2009–2010 met 2 
regiogebonden projecten EKC 

 

• Beleidsbrief 2011-2012 minister J.Vandeurzen:  
“inzetten op vormen van informele zorg” als rode draad & 
“vermaatschappelijking van de zorg”  

 

• Gedurende 3 jaar middelen Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk :  

• Meer ‘vooraan’, eerstelijn, preventieve slagkracht!  

• Intersectoraal (niet enkel CAW) 

• Over heel Vlaanderen & Brussel 

• Kosteloos vr gezinnen met kinderen/jongeren tot 23j 

• Tandem inhoudelijke expertise: vzw EKC.be 

 

 

 

 



Verloop EKC concreet  

• Aanmelding: aanmeldingsformulier, vrijwillige instemming! 

• Voorbereiding: door onafhankelijke coördinator (OC) samen 
met betrokken gezin/jongere (6 tot 8 weken) 

• Contacteren en motiveren van deelnemers 

• Formuleren conferentievraag 

• Zorgen voor duidelijke info door hulpverleners 

• Praktische organisatie (op maat v familie) 

• Eigenlijke Conferentie: éénmalig, 3 delen, 
kinderen/jongeren maximaal aanwezig 

• 1) Delen van informatie (geleid door OC) 

• 2) Besloten gedeelte (enkel netwerk)  

• 3) Presentatie & scherp stellen plan; ’contactgroep’ 

• Elke deelnemer en betrokken HV krijgt een kopie van plan 

• Follow-up: telefonisch na 1 en 3 maanden 

• Uitvoering: netwerk + aanvullende  HV 

 



Voorbeeld: het gezin Janssens 

 Aanmelding: “deze kinderen kunnen 
niet in dit gezin blijven” 

 

 Hertaling: “Hoe kan de veiligheid van 
de kinderen gegarandeerd worden ?” 
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Een plan voor Kevin & Jonas 

• GSM met vier nummer in geprogrammeerd, die 
ze 24u/24u mogen bellen als ze zich niet veilig 
voelen.  

 

• Papa gaat naar AA. Nonkel Frank belt minstens 
maandelijks om papa aan te moedigen. 

 

• Bompa brengt de jongens elke week naar de 
scouts 

 

• Mama gaat voor schuldbemiddeling naar CAW, 
waar haar zus vroeger ooit geweest is 



Waarin zit de kracht van Eigen Kracht ?  

• Een plan op maat van de cliënt 

 

• Eigen keuzes werken beter 

 

• Plannen zijn automatisch integraal 

  

• Energyboost 

  

• Appèl op de menselijke solidariteit  

 

• Procesgericht 

 

• In besloten deel circuleert ‘andere’ info  



 
Waarin zit de kracht van Eigen Kracht ? 

Brug tussen 2 werelden (schema ©R. Van Pagée) 
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De veranderende maar blijvende rol van 
hulpverleners 
 
• Vertrouwde werkwijzen loslaten 

• “Geloof” in de eigen krachten  

• Gezin 'EKC' voorstellen 

• Zoeken naar een open vraag (≠ eigen 
oplossingen) 

• Eventuele basisvoorwaarden opgelegd door 
consulent of jeugdrechtbank helder krijgen 

• Aanwezigen op conferenties informeren over 
thema’s, werkwijzen, zorgen & mogelijkheden 

• Plan accepteren als richtinggevend 

• Ondersteuning bij uitvoering 

• Specifieke regionale vormingsdagen voor 
hulpverleners 

 



Tien weerstanden – ‘mythes’ 

• De families in onze caseload zijn niet zo 

• Er is geen sociaal netwerk 

• Het is niet het juiste type familie 

• Problemen zijn te ernstig  

• Ze zullen elkaar in de haren vliegen of erger 

• Moeder/vader/kind/jongere wil dit niet  

• Voorbereiding duurt lang, houden ze niet vol 

• Het kind/jongere kan het niet aan 

• Met een EKC staan professionals buiten spel 

• Een familieplan houdt niet lang stand  



Stand van zaken Vlaams project 

• Start 21/3/2011 als aanmeldingspunt bij Steunpunt 
Algemeen Welzijnswerk 

• Half november 2012: 66 aanmeldingen 

• Daarvan:  

• 21 conferenties afgerond 

• 22 tijdens proces stopgezet o.w.v diverse redenen bij 
families. Beperkt meteen na infogesprek met familie. Veelal: 
plaatsing, ongeval, ziekte… Soms wél afspraken en proces!  

• 16 trajecten momenteel lopende 

• 7 in voorbereiding   

• Gestage stijging, ook van 1e lijn 

• Nog niet systematisch  



Enkele onderzoeksgegevens   

 70 % van aanmeldingen leidt tot conferenties, binnen 

zes tot acht weken  

 96 % van conferenties leidt tot een veilig plan. 

Gemiddeld 13 deelnemers 

 Uitvoering plan na 3 maanden:  

 50% volledig 

 40% niet geheel 

 10% niet uitgevoerd 

 EKC versnelt de daling van aangemelde zorgpunten  

 Uithuisplaatsingen minder lang en meer 

netwerkplaatsing 

 Sociale cohesie vaak blijvend  

 Netwerk versterkt sociaal welzijn kind.     

 Relatief hoge tevredenheids-scores (8/10)  

 

 



 Contactgegevens 

Kristin Nuyts 

Kristin.nuyts@steunpunt.be 

03/340 49 15 of  0492/73 54 27 

 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

Diksmuidelaan 36A 

2600 Berchem 

Secretariaat 03/366 15 40 

www.steunpunt.be  

mailto:Kristin.nuyts@steunpunt.be
http://www.steunpunt.be/


Bijkomende info op:  

• www.steunpunt.be (klik door naar thema jEKC) 

 

• www.eigen-kracht.be (website van vzw EKC.be) 

 

• www.eigen-kracht.nl (veel onderzoek en 
filmmateriaal) 
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