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‘Niet vergeten’-kaart 
Tool bij een Eigen Kracht-conferentie 
 

 
 

Voor het begin van de conferentie 
 
 

o Zijn de volgende zaken bij de hand: 

 Telefoon 

 Flip-over, viltstiften en tape 

 Een bordje met niet storen 

 Papieren zakdoekjes 

 Het telefoonnummer van de coach 
 

o Is de familie gevraagd zelf aanwezig te willen zijn bij de voorbereidingen van de ruimte?  
 

o Is er eten en drinken (door de familie) geregeld? 
 

o Zijn afspraken over het gebruik van de ruimte gemaakt?  
Denk aan onzekere eindtijd. 
 

o Is bij de entree goed zichtbaar waar de conferentie is?  
Poster of kaart ophangen. 

 
o Voldoende stoelen in de kring?  

 
o De voorgelegde vraag/ vragen op flap en zichtbaar opgehangen. 

Wil familie misschien zelf doen.  
 

o De agenda op de flap. 
 

o De afspraken op de flap en duidelijk zichtbaar in de ruimte.  
 

o Is met de familie afgesproken wie de conferentie opent? 
 

o Is afgesproken wie de voorgelegde vraag/ vragen benoemt en wie vertelt over de aanleiding 
om bij elkaar te komen?  
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Het eerste deel 
 

o Neem na het welkom en de kennismaking de agenda door. 
 

o Vraag wie er wil beginnen met zich voor te stellen en de relatie te noemen tot degene voor 
wie de conferentie wordt gehouden. Wijs niet iemand aan, dat kan onveilig overkomen. 
Vooraf is afgesproken of er iets, en zo ja wat er gezegd zal worden over de 
vertrouwenspersonen.  

 
o Vraag of iedereen op een goede plek zit. 

 
o Benadruk de reden, wijs op de voorgelegde vraag/ vragen waar om de kring bijeen is 

gekomen (dit kan ook door iemand uit de familie of hun netwerk worden gedaan). 
 

o Neem afspraken door en vraag of men daarmee akkoord is. Wil men nog andere afspraken 
maken? 
 

o Zorg dat er informatie wordt gegeven over de aanleiding om bij elkaar te komen. Dat kan een 
hulpverlener doen, maar ook iemand uit de familie of hun netwerk. 

 
o Let op dat er nog niet wordt gesproken over oplossingen. Als dat wel gebeurt, vraag dan om 

daarmee te wachten tot in het besloten deel. 
 

o Laat eventuele informanten binnen en aan het woord, geef gelegenheid om vragen te 
stellen. 

 
o Bedank iedereen en kondig het besloten deel aan. 

 
o Vertel dat je voor praktische ondersteuning in de aangrenzende ruimte aanwezig blijft. 

 
o Vertel wie er nog meer in de aangrenzende ruimte aanwezig blijft voor ondersteuning. (zoals 

bv. Juf, begeleider, therapeut) of om eventueel aanvullende informatie te geven 
(hulpverlener).  
 

o Vraag om de gemaakte afspraken goed vast te leggen.  
 

o Leg uit dat je het plan niet inhoudelijk zult beoordelen, maar dat je het wel samen met de 
familie door zult lopen om de afspraken zo concreet mogelijk te maken.  
 

o Bespreek het belang om vast te leggen wie, waar en wanneer bij elkaar komen voor de 
eerste nabespreking en ook wie bij elkaar komen als het plan moet worden aangepast. Vraag 
ook om af te spreken wie ervoor gaat zorgen dat men bij elkaar komt.  

 
o Leg uit dat het plan vervolgens zal worden doorgenomen door de hulpverlener om het te 

kunnen accepteren (alleen wanneer er sprake is van gedwongen hulpverlening). Wettige en 
veilige plannen worden altijd geaccepteerd! 
 

o Zeg nu vast dat je na afloop tevredenheidsformulieren zult uitdelen, dan is men daar al 
enigszins op ingesteld.  

 
o Wens de kring succes. 
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Het besloten deel 
 
 

o Ga onder geen beding ongevraagd naar binnen 
 

o Als men je binnen vraagt vanwege onduidelijkheden rond de praktische gang van zaken, geef 
dan antwoord en verlaat daarna weer de ruimte. 

 
o Als men je binnen vraagt voor inhoudelijke vragen, geef dan aan dat het niet jouw positie is 

om daarbij te helpen. Spreek vertrouwen in hun mogelijkheden uit en verlaat de  
 

o Vraagt men de hulpverlener om aanvullende informatie, ga dan mee. Bewaak dat het bij 
vragen en antwoorden blijft. Zodra de familie het overleg weer oppakt, verlaten jullie beiden 
de ruimte. 

 
o Wanneer iemand geëmotioneerd naar buiten komt, vraag je wat er nodig is om verder te 

kunnen. Kom niet met eigen oplossingen. 
 

o Als iemand voor het einde van de conferentie vertrekt, geef dan een tevredenheidsformulier 
(met een gefrankeerde envelop) mee en bedank voor de komst. 

 
o Wanneer de familie er niet in slaagt een plan te maken, vraag dan eerst of uitstel zou kunnen 

helpen. Soms is men te moe om te kunnen besluiten. Als daarvoor wordt gekozen, maak dan 
meteen de afspraak wanneer en waar dat vervolg zal plaatsvinden. 

 
o Als men geen plan heeft kunnen maken en ook geen vervolg wil, geef ook dan een 

tevredenheidsformulier (met gefrankeerde retourenvelop) mee en bedank ten slotte 
iedereen voor hun komst en inzet. 
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Het derde deel 
 
 

o Spreek nadat je bent binnengeroepen eerst je waardering uit voor het feit dan men zo hard 
aan de slag is geweest om een plan te maken. 
 

o Let op: laat geen oordeel blijken over de inhoud van het plan. 
 

o Loop eerst het hele plan door en vraag dan pas naar: ‘Wie? Mag ik hier een naam bij 
schrijven? Wanneer? Hier staat weekend, bedoelen jullie van vrijdag tot zondag en hoe laat? 
Waar? Hier staat uit logeren. Waar, wanneer, bij wie?  

 
o Het is absoluut niet toegestaan om zelf elementen aan het plan toe te voegen! Dus nooit: 

“Wat ook zou kunnen is …”, of : “Hebben jullie er niet over gedacht om …” 
 

o Is iedereen akkoord met dit plan? 
 

o Als dat niet het geval is, vraag dan om verder te gaan met hun overleg en trek je weer terug. 
Ga nooit bemiddelen en meng je niet in de discussie. 

 
o Roep de hulpverlener binnen (als acceptatie noodzakelijk is).  

 
o De hulpverlener maakt complimenten over de inzet (dat heb je gevraagd in de 

voorbereiding) en controleert het plan.  
 

o Als er opnieuw discussie ontstaat die leidt tot besluitvorming, trek je je samen met de 
hulpverlener terug en vraagt om het opnieuw te melden als het plan klaar is. 

 
o Vraag ieder om een (symbolische) handtekening te zetten op de flap om te bevestigen dat 

men het plan onderschrijft. Maak als het kan een foto van de flap met de handtekeningen 
(bijvoorbeeld met je telefoon).  

 
o Vraag of er hulpverleners zijn die het plan mogen ontvangen. 

 
o Vraag of iemand de flappen wil ontvangen nadat het plan door de coördinator is uitgewerkt.  

 
o Deel de tevredenheidsformulieren met een envelop uit. Vertel dat men het formulier in de 

gesloten envelop kan inleveren (opdat men zich ook vrij voelt om mindere positieve reacties 
te geven).  

 
o Geef een geadresseerde en gefrankeerde envelop mee aan deelnemers die te moe zijn om 

het formulier ter plekke in te vullen. 
 

o Zeg toe dat het getypte plan binnen een paar dagen bij hen op de mat zal liggen. 
 

o Vertel dat daarna je werk is gedaan, maar dat je over 1 maand nog een aantal mensen belt 
om te horen hoe het gaat. En dat na 3 maanden nog iemand van de vzw contact met hen 
opneemt om te horen hoe het is gegaan met de uitvoering van het plan. 

 
o Dank alle aanwezigen voor hun inzet.  


