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Gebruikte afkortingen 
 
Eigen Kracht-conferentie = EKc 
   
Eigen Kracht-coördinator 
 
Traject ter voorbereiding van 
een EKc 
 
Vzw Eigen Kracht Centrale 

= 
 
= 
 
 
= 

EK-coördinator/ coördinator 
 
EK-traject 
 
 
EK© 
 

Family Group Conference = FGC 
   

     
 

 
In deze handleiding spreken we vaak gesproken over de coördinator, coach, 
professional, aanmelder, etc. Om de leesbaarheid zo vlot mogelijk te houden 
gebruiken we  doorgaans de vrouwelijke persoonsvorm. Uiteraard bedoelen we 
daarmee telkens ook mannelijke uitvoerders.  
 
Om dezelfde reden gebruiken we vaak het enkelvoud waar tevens het meervoud 
van toepassing zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld kind en kinderen, jongere en 
jongeren, etc. En wanneer kind of jongere beide worden bedoeld, gebruiken we  
meestal de aanduiding ‘kind’. 
Waar we spreken over ‘families’ verwijst dit naar het begrip in de meest ruime 
zin: verwanten, naasten, dierbaren, bekenden,  netwerk,  kortom: de omgeving 
van mensen 
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Opbouw van deze Handleiding: 
 
Deze handleiding is bedoeld voor Eigen Kracht-coördinatoren, de 
vrijwilligers die in Belgie EKc trajecten ondersteunen. Zij gebruiken dit 
bij de training, maar het is vooral een  naslagboek(of naslagwerk) tijdens 
het voorbereiden en organiseren van conferenties voor individuen en 
families.  
 
 
Bij de introductie in het eerste deel vertrekken we vanuit de visie en het 
waarom van Eigen Kracht conferenties. 
Vervolgens gaan we in op hoe een traject naar een Eigen Kracht-
conferentie verloopt. We bekijken alle aspecten van het werk van de 
coördinator: de aanmelding, de voorbereiding, de conferentie zelf en 
het afwikkelen van de conferentie, inclusief de registratie.  
Tenslotte volgt een praktisch deel met concrete stappen en tools die 
vooral bedoeld zijn voor het ‘echte werk’: wat doe je als Eigen Kracht-
coördinator in een Eigen Kracht-traject.  
Hoewel het niet de bedoeling is dat de coördinator veel administratief 
werk heeft, bieden we naast dit boek tevens een deelnemersmapje aan 
met een verzameling van alle documenten die je tijdens het werk als 
Eigen Kracht-coördinator zal gebruiken.  
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Visie en missie 

De Eigen Kracht Centrale in België werkt aan een samenleving waarin 
participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin 
burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact 
met organisaties en overheden. 

Visie 
In de visie van de organisaties die met EKc werken is het belangrijk dat: 

• Iedereen erbij hoort in de samenleving en iedereen eraan kan 
meedoen 

• Iedereen daarbij zeggenschap en regie houdt over zijn of haar 
eigen leven 

• Iedereen daarbij steun krijgt van het eigen sociale netwerk: 
familie, vrienden, buren, e.d. 

Zeker als er problemen zijn en diverse (hulpverlenings)instanties een 
grote rol gaan spelen 

 
Eigen Kracht-conferentie 
Om deze visie in praktijk te brengen, is de Eigen Kracht-conferentie 
ontwikkeld: een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Het 
idee erachter is heel eenvoudig. Als je een probleem hebt in je leven dat 
je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met 
je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk 
heeft - groot of klein, hecht of minder hecht - wat er in het verleden ook 
is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door een 
onafhankelijke coördinator, in België is dat een vrijwilliger.  
 
Wereldwijd leidend 
De Eigen Kracht-conferentie is gebaseerd op de Family Group Conference 
(FGC) uit Nieuw-Zeeland en op de principes van het herstelgericht 
werken (restorative justice), dat in België reeds vele jaren een plek 
heeft binnen justitie. Eigen Kracht-conferenties zijn inzetbaar op tal van 
terreinen. 
 
Missie 
De missie van de vzw EK© is om visie van ‘Eigen Kracht’, eigen regie, 
burgerschap, samenwerking en participatie uit te dragen en (het gebruik 
van) Eigen Kracht-conferenties verder te ontwikkelen door het: 

• werven, opleiden en coachen van Eigen Kracht-coördinatoren 

• stimuleren van de inzet van Eigen Kracht-conferenties 

• bewaken van de kwaliteit van de Eigen Kracht-conferenties 

• ontwikkelen van nieuwe toepassingen 

• scheppen van kansen voor regionale en landelijke implementatie 

• initiëren van onderzoek en het verzamelen van relevante data 

• ontwikkelen en innoveren van vraagsturing  
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Inspiratiebronnen 

De ontwikkeling van Eigen Kracht-conferenties in België en andere 
landen wereldwijd vindt haar inspiratie bij de  veranderingen in de 
jeugdzorg van Nieuw Zeeland. Daar regelt men sinds 1989 de 
zeggenschap over een probleem met kinderen en de oplossing daarvan in 
de ‘Children, Young Persons and their Family Act’. Deze wet regelt dat 
vóór alles, de burgers zelf in een Family Group Conference (FGC) 
verantwoordelijk zijn voor beslissingen en een plan. Deze benadering 
werd geïnspireerd door de cultuur van de Maori’s (de oorspronkelijke 
bewoners van Nieuw Zeeland), waar het gewoon is dat zeggenschap en 
autonomie in de eerste plaats bij de burger zelf liggen. De hulp van de 
‘familiekring’ en vrienden daarbij is vanzelfsprekend.  
Toen in de tachtiger jaren van de vorige eeuw de Nieuw-Zeelandse 
jeugdzorg in crisis verkeerde, ging de overheid te rade bij de Maori 
minderheid en vertaalde hun eeuwenoude wijze van omgaan met 
problemen in gezin en familie in het model van Family Group 
Conference. In 1989 is dit in de genoemde wet verankerd. Deze 
werkwijze bracht een ommekeer teweeg in de jeugdzorg en later in 
verschillende sectoren van zorg en hulpverlening. De positieve resultaten 
trokken wereldwijd aandacht. Zo ook in België, waar we vanaf 2002 de 
eerste stappen zetten op  weg naar de invoering ervan. 
Eigen Kracht-conferentie is de Nederlandse naam voor Family Group 
Conference. 

 
 
Eigen verantwoordelijkheid centraal 
De Eigen Kracht-conferentie is meer gebaseerd op fundamentele 
culturele gegevens dan op theorieën, hoewel het model wel aan de hand 
van een wetenschappelijke theorie is beschreven. Het gaat daarbij om 
de theorie over de ontwikkeling van de persoonlijkheid en identiteit van 
jeugdigen, over loyaliteit binnen het gezin en de omgeving als systeem, 
maar ook over vermaatschappelijking van de zorg.  
De theoretische concepten zijn verbonden met de opvatting in de 
hulpverlening dat een cliënt de meeste baat heeft bij een stimulerende, 
activerende en een probleemoplossende aanpak. Deze werkwijze sluit 
nauw aan bij het ethische principe om de eigen verantwoordelijkheid 
centraal te stellen en drukt vooral respect uit voor de eigen opvattingen 
over de hantering van de ondervonden en vastgestelde problemen. 
 
Verschuiving van het paradigma 
De kern en denkwijze van de benaderingswijze van EK© is een 
paradigmaverschuiving. We spreken hier niet meer over cliënten die 
worden gezien als mensen die hulp nodig hebben, maar over burgers die 
mogelijk diensten willen die hulpverleningsorganisaties kunnen bieden. 
In de traditie van het vraaggericht werken ligt het accent veel te vaak op 
het toerusten van professionals, zodat zij cliënten zo goed mogelijk 
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kunnen helpen bij het formuleren van de vraag. Dat lost echter niet de 
ongelijke positie tussen cliënt en professional op. In een kwetsbare 
positie om hulp vragen en gelijkwaardig zijn aan de ander is heel vaak 
allesbehalve eenvoudig. .  
 
 
Vraaggericht 
Wanneer burgers worden geconfronteerd met de samenleving die 
reageert op hun leefwijze, zoals bijvoorbeeld de constatering van 
kindermishandeling, is de hulpverlening aan kinderen en families veelal 
aanbodgericht. 
Het betrekt meestal maar een heel klein deel van de familie en vrienden 
bij de zorgen. Belangrijke bronnen binnen de eigen kring blijven buiten 
beschouwing, een werkwijze die tamelijk mono-cultureel en aanbod 
gericht is. En bij uithuisplaatsing of andere ingrijpende maatregelen is 
het risico aanwezig dat verwanten van elkaar vervreemden. 
 
Persoon/ familie beslist zelf over hulp 
De kern in een EK-traject is dat bezorgde familieleden of professionals 
een onafhankelijke coördinator inschakelen die alle mensen en bronnen 
in en rond dit systeem in een EKc bij elkaar brengt. De aanwezigen 
bespreken in beslotenheid, zonder professionals en coördinator, met 
elkaar welk plan beste past en maken daarbij gebruik van hun eigen 
inzichten. De besluitvorming is daardoor niet afhankelijk van de 
vraaggerichte capaciteiten van een professional om zo de familie de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen problemen en oplossingen te laten 
behouden.  
 
Resultaat 
Uit onderzoek is gebleken dat burgers zeer wel in staat zijn om hun 
eigen zorgen te formuleren en een passend plan te maken. Op basis 
daarvan kan de professional de gevraagde diensten leveren. Interessant 
daarbij is dat in 20% van de plannen geen diensten werden gevraagd van 
professionals, maar dat de familie alleen met de eigen inzet en inzichten 
verder kon. De hulpverlening krijgt zo meer het karakter van 
dienstverlening; klantvriendelijkheid staat hoog op de agenda. 
Aansluiten bij de vraag van burgers door hen zelf de hulpvraag en het 
gewenste aanbod te laten formuleren, verhoogt de bereidheid om te 
helpen en daarmee het succes van de hulp.  
 
Besluitvormingsmodel 
Willen we burgers zien als eigenaars van hun probleem en van het 
verlangen een oplossingsstrategie te bedenken, dan gebruiken we 
daarvoor best een model dat hen daartoe in staat stelt en waarmee zij 
de mogelijkheid krijgen zelf de hulpvraag en oplossingen te formuleren. 
In die zin is de EKc een besluitvormingsmodel dat hieraan voldoet. Het 
biedt de mogelijkheid en het recht om binnen de eigen kring en 
omgeving verantwoordelijk te blijven voor problemen en om naar 
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oplossingen te zoeken. Een EKc is een werkwijze waarin de familie en 
naasten bij elkaar gebracht worden als zich problemen voordoen. Zo blijft 
de familie, inclusief de kinderen, verantwoordelijk voor ingrijpende 
beslissingen door zelf een plan te maken met gebruik van eigen 
mogelijkheden én voor hen passende of gewenste ondersteuning van 
anderen. 
 
Vreemde bron en een eigen bron 
Hoewel deze benadering is geïnspireerd door de Nieuw-Zeelandse 
Maoricultuur, waar ‘Family Group Conferencing’ in 1989 wettelijk is 
ingevoerd als een recht van families, is dit model zo oud als er mensen 
zijn. 
 
Ook in België kenden we ten tijde van het Ancien Regime, toen de 
steden overvol waren onder invloed van de vrijwel permanente 
immigratie uit heel Europa, informele buurtorganisaties met zelfgekozen 
functionarissen die zich bezig hielden met praktische zaken die de buurt 
aangingen. Dit was een zelfregulerend systeem van sociale controle 
waarmee de stedelingen leerden “te geven en te nemen”. 
 
Zo bezien zal de invoering van het model van de EKc bijdragen aan het 
versterken van de sociale structuur in de samenleving, door het eigen 
vermogen tot het kunnen maken van keuzes van individuele burgers te 
activeren. 
 
Conferentievarianten 
De Eigen Kracht-conferentie kent verschillende varianten, hoewel de 
uitgangspunten, visie en voorwaarden hetzelfde zijn. Er zijn wereldwijd 
Eigen Kracht-conferenties voor : 

• individuen en families 

• als herstel nodig is 

• voor groep, buurt of wijk 

• bij leervragen 
 
In deze handleiding beschrijven we de werkwijze van de conferenties 
voor individuen en families, toepasbaar voor allerlei doelgroepen, daar 
waar een plan nodig is. Om het geheel helder en duidelijk te beschrijven 
is gekozen om vooral te verwijzen naar families met kinderen, omdat 
hiermee wereldwijd de meeste ervaringen werden opgedaan.  
De basisprincipes zijn echter voor alle doelgroepen inzetbaar. 
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Deel 2 

 

 

 

Hoe 

 verloopt een traject  

naar een  

Eigen Kracht-conferentie?  
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Kenmerken van Eigen Kracht-conferentie voor 

individuen en families 
 

De Eigen Kracht Centrale streeft ernaar dat mensen eerst het recht 

hebben op een EK-traject, voordat buitenstaanders een besluit gaan 

nemen. In de voorbereiding is het vervolgens van belang om de kring van 

mensen zo groot mogelijk te krijgen; hoe meer mensen, hoe meer 

begrip, gelegenheid om mee te denken en mogelijke hulp. Voor alle 

aanwezigen geldt dat zij veilig moeten kunnen deelnemen en de 

coördinator zal alles in het werk stellen om dat in overleg met de 

betrokkenen te bereiken. 

 

Een Eigen Kracht-conferentie voor individuen en families is te herkennen 

aan de volgende kenmerken. 

 

1.    Het is een besluitvormingsmodel. 

 

2.    De vraag voor de conferentie is open, voor iedereen duidelijk en 

geeft nog geen oplossing. 

 

3.    De deelnemers zijn de eigenaar van de conferentie: hun 

mensen, hun cultuur en gebruiken, hun locatie, hun tijd, hun eten 

en drinken en hun plan. 

 

4.    De coördinator faciliteert, is onafhankelijk en neutraal en heeft 

geen belangen bij de inhoud van het plan. 

 

5.   De familie heeft recht op informatie, besloten tijd en 

onvoorwaardelijke acceptatie van een veilig en wettig plan. 

 

Eigen Kracht-coördinatoren kunnen deze kenmerken gebruiken om aan 

de mensen met wie zij rond een Eigen Kracht Conferentie samenwerken 

- de familie, bekenden en professionals - uit te leggen wat de kern van 

hun werk is. 
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Begrippen en functies 
 
In deze handleiding gebruiken we een aantal begrippen en benoemen we 
functies.  
 
De familie, netwerk  en bekenden 
Als we spreken over familie in verband met een EKc, dan bedoelen we 
daarbij familie in de ruimste zin van het woord. Eerste-, tweede-, 
derdegraads familieleden, plus familie, maar ook anderen. Leden van 
het netwerk zijn voor de familie belangrijke anderen, denk aan buren, 
vrienden, kennissen en collega’s, kortom: de omgeving van mensen.  In 
deze handleiding spreken we van “bekenden”. 
 
Het kind en de jongere (of andere kwetsbare personen) 
Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan een conferentie als zij dat 
willen. Voorwaarde is wel dat zij daar niet ‘alleen’ zitten. Zij moeten 
worden ondersteund door een volwassene uit de familie of het netwerk. 
Kinderen weten zelf meestal het beste wie zij daarvoor willen vragen.  
 
De onafhankelijke coördinator  
De Eigen Kracht-coördinator is een vrijwilliger, is onafhankelijk en is niet 
gebonden aan een beslissingsbevoegde of hulpverlenende 
instelling.(Wanneer dit wel zo is worden strikte afspraken gemaakt ivm 
werkregio om de neutraliteit en onafhankelijkheid te bewaken).  
Coördinatoren zijn geen professionals, geven geen advies, mening, 
oplossing of oordeel over de kwestie van de conferentie. Zij zijn bekwaam 
in luisteren, beschikken over organisatietalent, zijn creatief, flexibel en 
vasthoudend en hebben vertrouwen in de mogelijkheden en kracht van 
families. Door de onafhankelijkheid van de coördinator weet de familie 
dat deze geen eigen belangen heeft. Het werk van de coördinator eindigt 
dan ook na de afsluiting van de conferentie. 
 
De taak van de coördinator  
De coördinator organiseert en faciliteert de conferentie. Ze geeft 
informatie over de werkwijze van EK© aan de familie, het netwerk en 
aan professionals. In samenspraak met de familie zoekt zij uit wie kan en 
mag deelnemen. De coördinator probeert ervoor te zorgen dat de kring 
zo groot mogelijk wordt en om de familie en bekenden actief te krijgen. 
Zij doet niets wat de familiekring zelf kan en wil doen. De voorbereiding 
van alle deelnemers blijft echter de taak van de coördinator. 
 
 
De coach 
De coach zorgt voor de directe ondersteuning van de coördinator. De 
coach onderhoudt contacten met de coördinatoren en stemt eventueel 
af met de ondersteunende instanties en bij de supervisor vanuit de EK© 
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De medewerkers vanuit de Eigen Kracht Centrale  
Aanmelders vanuit verschillende sectoren nemen contact op met één van 
onze medewerkers als zij een EKc overwegen. Op dat moment bekijken 
we of een EKc in die situatie een geschikt middel is. Daarnaast gaan we 
na of er professionals betrokken zijn die mogelijk het mandaat hebben 
om bodemeisen te stellen aan het plan (bv jeugdrechtbank, OCJ of 
andere). Indien dit het geval is, zorgen we dat de bodemeisen voor het 
plan helder zijn vóór de start van het traject.  
Vanuit het secretariaat sluiten we de contracten met de coördinatoren 
af, regelen de verzekering,  en  allerlei logistieke ondersteuning.  
 
De aanmelder/professional 
De aanmelder/professional is degene die, meestal namens een 
hulpverlenende instantie, de mogelijkheid van een EKc aan de familie 
kan aanbieden.  
 
De taak van de aanmelder/professional 
De taak van de aanmelder/professional is om informatie te delen met de 
familie en bekenden. Dat gebeurt wanneer de professional aan de 
familie voorstelt om een EKc te houden en later tijdens de eerste fase 
van de uiteindelijke bijeenkomst. Wanneer er sprake is van gedwongen 
hulpverlening accepteert de professional aan het einde van de 
conferentie het plan van de familie onvoorwaardelijk, tenzij het niet 
veilig of wettig is.  
 
Professionals/Informanten 
Tijdens de voorbereiding vraagt de coördinator aan de familie en 
bekenden welke informatie over vormen van hulpverlening gewenst is. 
Het is mogelijk dat de professional die heeft aangemeld deze informatie 
kan geven, of een andere professional die bij het gezin betrokken is. 
Regelmatig is specifieke informatie nodig (bijvoorbeeld over een ziekte 
of bepaalde therapie). In overleg met de aanmelder/professional en de 
coach zorgt de coördinator voor de juiste informant(en). 
Deze informant is dus niet bekend met (de problemen van) de familie en 
het netwerk. Het is daarom ook niet wenselijk dat deze bij het hele 
eerste deel van de conferentie aanwezig is, het bespreken van de zorgen 
is immers privé. De coördinator schat in op welk tijdstip (na het 
bespreken van de zorgen) de informatie kan worden gegeven, waarna de 
informant de bijeenkomst weer verlaat. 
 
De vzw, Eigen Kracht Centrale (EK©) 
De vzw, Eigen Kracht Centrale (EK©) zorgt voor inhoudelijke 
ondersteuning en bewaking van de eigenheid van Eigen Kracht-
conferenties in Vlaanderen. Zij verzorgt de werving, selectie en 
opleiding van de vrijwilligers en zorgt er voor dat deze mensen zich 
ondersteund weten tijdens een traject, maar ook tussentijds bv. door 
het organiseren van bijeenkomsten voor coördinatoren, intervisies, 
terugkom momenten en andere activiteiten.  
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De aanmelding 
 
Elk individu of elke familie kan een Eigen Kracht-conferentie houden. 
Veel families doen dat ook. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt vaker dan 
verwacht dat mensen zich aangesproken voelen door deze benadering. 
Het aantal initiatieven om vanuit de gedachte ‘dat kunnen wij zelf ook 
wel’ tot een conferentie te komen groeit.  
 
‘Ik heb via-via gehoord dat EKc’s bestaan. Kunt u er een voor mij 
organiseren?’ was de telefonisch gestelde vraag. ‘Mijn vrouw en ik zijn 
gescheiden en er wordt heel erg aan de kinderen getrokken. Er moet een 
omgangsregeling komen en met mijn ex-vrouw heb ik een hoop ellende gehad, 
wij komen daar volstrekt niet uit. Zij is niet te vertrouwen. Ik heb echter wel 
vertrouwen in haar zussen en haar vader, die kennen de kinderen ook goed en 
hebben het beste met hen voor. Kunt u niet, samen met mijn familie zo’n 
bijeenkomst voor ons organiseren?’ 

 
Aanmelding 
De persoon (gezinslid, familie, vriend) of instantie (hulpverlening, 
school) die heeft voorgesteld een EKc te houden, zal - na instemming 
van de betrokkene(n) – de aanmelding doen. Voor deelnemers aan een 
conferentie is het belangrijk om een helder beeld te hebben van de 
situatie, en zij moeten tot de conclusie komen dat er een plan moet 
worden gemaakt om de situatie te verbeteren; aarzeling om daarbij de 
familie en het netwerk te betrekken komt regelmatig voor. Ook al zijn 
de mogelijkheden en werkwijze van de EKc besproken, is onzekerheid 
om van dit aanbod gebruik te maken begrijpelijk.  
 
 
Daar waar wenselijk helpt men vanuit EK© bij de afweging of een 
conferentie aangewezen is. Het is van belang om te weten wat de 
redenen zijn voor de aanmelding en welke verwachtingen men ervan 
heeft. Het moet duidelijk zijn dat het maken van het plan en het besluit 
daarover bij de familie hoort. 
Wanneer dit in orde is zoekt men een Eigen Kracht-coördinator uit de 
regio waar het gezin woont, die zo goed mogelijk aansluit bij de 
specifieke wensen van de persoon of het gezin voor wie de conferentie 
wordt georganiseerd (man of vrouw, taal, cultuur). 
 
 
Coach 
- Het is de bedoeling dat de coördinator in tandem met de coach het 

traject uitvoert.  
- De coach begeleidt de coördinator bij het activeren van het netwerk, 

de voorbereiding op en de uitvoering van de conferentie.  
- De coaching gebeurt meestal per telefoon of mail.  
- Vanop afstand bewaakt de coach of de principes van EKc gevolgd 

worden.  
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Eigen Kracht-coördinator  
- De coördinator gaat na of zij deze situatie kan accepteren. Belangrijk 

is daarbij dat zij controleert of er geen belemmeringen zijn, 
bijvoorbeeld dat ze de familie kent, dicht in de buurt woont of dat er 
op een andere manier verbindingen zijn. 

- Ook bepaalt de coördinator of zij in de gelegenheid is en voldoende 
tijd  beschikbaar heeft. 

- De coördinator zal, na een eerste kennismaking met het gezin, 
afspraken maken met de persoon of het gezin door wie is aangemeld, 
over de samenwerking en hoe er contact wordt gehouden tijdens de 
voorbereiding. 

 
Haast is meestal niet geboden. Soms wordt een conferentie aangemeld 
in de hoop dat deze morgen kan plaatsvinden. EK-traject is echter geen 
crisisinterventie, maar een proces dat goed moet worden voorbereid en 
waar dus tijd voor nodig is. Haast kan tot gevolg hebben dat familieleden 
niet goed worden voorbereid, dat er onzekerheid kan ontstaan en 
mogelijke deelnemers niet komen opdagen. Aan de andere kant moet 
het voorbereidingsproces ook niet nodeloos gerekt worden.  
Volg het tempo van de persoon, de familie waar het om gaat! 
 
Samenwerking 
De aanmelding bepaalt mede de kwaliteit van een Eigen Kracht-
conferentie. Duidelijkheid in dit eerste stadium is van groot belang. De 
aanmelder, de deskundigen vanuit EK©, de coach en de coördinator 
zullen alles in het werk stellen om duidelijkheid over redenen, doel en 
verwachtingen met betrekking tot deze EKc te realiseren. Samenwerken 
is van groot belang, net als helderheid over wie wat doet.
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De hoofdpersoon, een gezin, of iemand uit het netwerk als 
aanmelder 
 
Wanneer een conferentie wordt gewenst en er geen hulpverlening bij het 
gezin betrokken is, zijn er twee mogelijkheden. 
- Een persoon of een gezin vraagt om een conferentie en geeft zelf aan 

voor welke kwestie men een conferentie wil. 
- Iemand uit het netwerk stelt voor een conferentie te houden (een 

familielid, vriend of bekende). 
 
Zij nemen contact op met de Eigen Kracht Centrale (direct, of bijv. via 
de website). Deze bekijkt vooral of het gaat om een situatie waarin een 
plan gemaakt moet worden. Als dat zo is kan er een coördinator starten 
met de voorbereiding. 
 
Aanmelding 
Mogelijkheden: 
- De persoon of het gezin omschrijft de situatie en vult het 

aanmeldingsformulier in. Wanneer het gezin dat wenst kan de 
coördinator daarbij ondersteuning bieden.  

- Als de aanmelder iemand uit het netwerk is, bekijkt deze met het 
gezin of het formulier kan invuld worden voordat de coördinator 
contact opneemt.  

- Een andere mogelijkheid is om daarvoor een gezamenlijke afspraak 
te maken. De aanmelder uit het netwerk weet over het algemeen wel 
wat de beste werkwijze is. 
 

Voorbereiding 
Het is van belang dat iemand aan het begin van de conferentie de 
kwestie waarvoor men bij elkaar is uiteenzet. Dat is vaak degene die het 
initiatief voor de conferentie nam. De coördinator bereidt deze persoon 
voor om de aanwezigen in het eerste deel van de conferentie te 
vertellen wat de aanleiding was voor de conferentie.  
 
Informanten 
Als de familie en het netwerk informatie wensen, kan de coördinator na 
overleg met de coach hiervoor professionals uitnodigen. 
 
Conferentie 
Wanneer iemand uit het gezin of netwerk tijdens het eerste deel 
informatie geeft over de reden voor de conferentie, moet de coördinator 
beseffen dat deze persoon ook in het besloten deel aanwezig zal zijn. Er 
hoeft dan op dat moment geen uitgebreide toelichting gegeven te 
worden, omdat het risico bestaat dat in deze eerste fase spontaan het 
besloten deel van de conferentie van start gaat. 
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Realiseer je dat goed: vragen om toelichting kunnen uiteraard worden 
gesteld, maar verwijs voor de discussie over de oplossingen naar het 
tweede, besloten deel van de bijeenkomst.  
Vervolgens kunnen professionals informatie geven en eventueel kunnen 
teksten van afwezigen worden voorgelezen (bij voorkeur door de familie 
in plaats van door de coördinator).  
Als er geen vragen meer zijn kan het besloten deel beginnen. 
 
Dan het derde deel van de conferentie: het presenteren van het plan.  
Als de familie het plan heeft wordt de coördinator binnengeroepen.  
Wanneer de familie het plan zelf gaat uitvoeren, zonder hulp van 
professionele hulpverlening, rondt de coördinator af met het 
complimenteren van de familie met het feit dat ze erin zijn geslaagd een 
plan te maken en met de toezegging het op papier te zetten en op te 
sturen. De coördinator zal ook vragen wat de afspraken zijn als het plan 
geëvalueerd of aangepast moet worden: wie is aanspreekpunt, wie 
komen er dan bij elkaar, waar en wanneer? De coördinator voegt deze 
afspraken toe aan het plan.  
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De taak van de aanmelder/hulpverlener 
 
 
Voor de conferentie  
- De mogelijkheid van een Eigen Kracht-conferentie bespreken met de 

persoon en/of familie; 
- met de persoon of het gezin het gestelde probleem bespreken en 

wanneer gewenst ondersteuning bieden bij het invullen van het 
aanmeldingsformulier; 

- wanneer er een gemandateerde dienst betrokken is, het 
‘aanmeldingsformulier invullen met eventuele bodemeisen voor het 
plan en de informatie die daarin is opgenomen met het gezin 
bespreken. 

 
Tijdens de conferentie 
 
In de eerste fase  
- Samen met het gezin zorgen voor beknopte, relevante informatie 

over het probleem op een voor iedereen begrijpelijke manier en deze 
informatie zo nodig afstemmen met andere professionals (bijv. een 
onderwijzer); 

- eventuele wettelijke verantwoordelijkheden uitleggen; 
- eventuele eisen voor het plan formuleren; 
- mogelijkheden van eventueel hulpverleningsaanbod laten zien zonder 

de familie te beïnvloeden over het te maken plan. 
 
In de tweede fase  
 
- De conferentie verlaten; 
- wanneer gewenst (telefonisch) beschikbaar zijn voor aanvullende 

informatie, bijv. over mogelijkheden van hulpverleningsaanbod. 
 
In de derde fase 
 
- Het accepteren van het plan (in geval van gedwongen hulpverlening); 
- of aantonen dat het plan onvoldoende waarborgen biedt voor de 

veiligheid van het kind en niet voldoet aan de eisen, dan wel dat het 
strijdig is met de wet. 

 
Na de conferentie 
- Geen taak meer als de familie de hulp zelf uitvoert en er sprake is 

van gedwongen hulpverlening; 
- coaching bij de uitvoering van het plan indien de familie dit wenst; 
- in andere gevallen zorg dragen dat het afgesproken  hulpverlenings- 

aanbod wordt geleverd; 
- wanneer de gevraagde hulp als zodanig niet bestaat of niet 

beschikbaar is, samen met het gezin zoeken naar een alternatief. 
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-  

Taken tijdens de aanmelding 

 

 
Voor aanmelders: 
▪  zich een goed beeld vormen van de situatie; 
▪  vaststellen dat er behoefte is aan een plan; 
▪  helder formuleren wat er anders moet, liefst samen met de 

betrokkene (dit geldt voor de hupverlener die aanmeldt); 
▪  In grote lijnen weten hoe een EK-c werkt; 
▪  de mogelijkheid van een EK-c bespreken met de familie; 
▪  Eventueel aanbieden dat één van de vrijwilligers een concrete 

uitleg komt geven aan de betrokkenen.  
▪ Aanmelden bij EK© 

 

 

 
Voor de medewerkers vanuit de vzw EK© :  
▪ mee beoordelen of een EK-c passend is in de voorgelegde 

situatie; 
▪  de zorgen en verwachtingen van de aanmelder kennen; 
▪  controleren of de aanmelder diens taak en 

verantwoordelijkheid  
bij de EK-c kent; (is er een gemandateerde dienst betrokken, 
zijn er bodemeisen?) 

▪  controleren of de financiën gewaarborgd zijn; 
▪  een bijpassende coördinator zoeken; 
 
praktisch: 
▪ contract afsluiten met de coördinator; 
▪ coördinator voorzien van telefoon, dvd’s, folders; 
▪ Nodige formulieren toezenden (tevredenheid, plan, 

registratie); 
▪  voorschot uitbetalen 
▪ Een coach toewijzen aan dit traject.  
 

 

 
Voor de coördinator: 
▪  nagaan of EK-c wat haar betreft passend is; 
▪  zich afvragen of ze voldoende informatie heeft;  
▪  vaststellen of ze tijd en mogelijkheden heeft; 
▪  vaststellen of er geen belemmeringen zijn (buurt, bekenden, 

problematiek); 
▪  samenwerken met familie, coach en professionals; 
▪ de reden voor de conferentie helder geformuleerd krijgen. 
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Voorbereiding van een  
Eigen Kracht-conferentie  
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De voorbereiding van de Eigen Kracht-conferentie 
 
Zorgvuldige voorbereiding is van groot belang voor een succesvolle EK-c. 
De coördinator is in feite de regisseur van de komende conferentie. Haar 
taak is om alles in het werk te stellen de EK-c tot een succes te maken, 
en ervoor te zorgen dat de familie en bekenden de eigenaar zijn van het 
traject, de conferentie en het plan. Ze probeert zo veel mogelijk 
betrokkenen aan de bijeenkomst te laten deelnemen. De resultaten zijn 
wat dat betreft goed: er komen gemiddeld 13 personen als hen gevraagd 
wordt om mee na te denken over mogelijkheden voor iemand of een gezin 
‘dat in hun hart zit’.  
 
‘Oh nee, ik wil niets meer met m’n zus te maken hebben, dat hoofdstuk heb ik al jaren 
geleden afgesloten. Ik krijg nog geld van hen’. Deze zus kwam dan ook niet naar de 
conferentie, wel haar man en zoon. Na een halfuur verliet haar echtgenoot de 
conferentie. Hij haalde zijn vrouw op, die buiten in de auto bleek te wachten. ‘Kom 
erbij, het gaat over onze moeder en ons neefje.” 

 
 
De houding en taak van de coördinator 
Een Eigen Kracht-coördinator stelt zich op als iemand die het vertrouwen 
heeft in de mogelijkheden van families om verantwoordelijkheid te 
nemen. De Eigen Kracht-coördinator blijft verre van hulpverlening, dat is 
nooit haar opdracht. Haar taken zijn organiseren, faciliteren, het 
mogelijk maken van de conferentie en creatieve oplossingen (laten) 
bedenken voor problemen die een conferentie in de weg staan. De 
coördinator is onafhankelijk, niet gebonden aan een beslissingsbevoegde 
of hulpverlenende instelling. 
Maar onafhankelijkheid betekent ook neutraliteit: geen advies, mening, 
oordeel of oplossing geven, informatie van de een niet zonder 
toestemming overbrengen naar de ander, en geen partij worden.  
 
Volgorde van benaderen 
Als de aanmelding een feit is gaat de coördinator aan het werk met de 
voorbereiding. Op basis van de informatie die er over de situatie is en 
wie daaraan deel hebben, maakt de coördinator eerst samen met de 
coach een plan over hoe de volgorde van benaderen zal worden. Het is 
logisch dat meestal wordt begonnen bij de persoon voor wie de 
conferentie is aangemeld. En als het een gezin betreft om te beginnen 
met de ouders en het kind, en vervolgens met de andere personen in 
volgorde van belangrijkheid ten opzichte van het gezin. 
Vraag vooral aan de persoon of het gezin wat zij een goede volgorde 
vinden. Vraag ook wie het eerst contact zal opnemen; vaak wil het gezin 
eerst zelf bellen om uitleg te geven en aan te kondigen dat de 
coördinator binnenkort contact zal opnemen.  
 
Doel van de voorbereiding 
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Het doel van de voorbereiding is de deelnemers aan de conferentie te 
informeren over de aanleiding, doel en werkwijze van de EK-c en hen te 
motiveren om daaraan deel te nemen. 
 
 
In dit gesprek dient aan de orde te komen:  
- wat de redenen zijn voor de conferentie; 
- wie de aanmelding heeft gedaan; 
- wat de taak van de coördinator is; 
- het belang van deelname;  
- hoe een EK-c werkt, waaronder het bespreken van de  

kenmerken van EK-c: 

 het is een besluitvormingsmodel; 

 de vraag voor de conferentie is open; 

 de familie en het netwerk zijn de eigenaar van de conferentie (hun 
mensen, hun locatie, hun tijdstip, hun eten en drinken en hun 
plan); 

 de coördinator is onafhankelijk en neutraal; 

 de familie heeft recht op informatie, besloten tijd en 
onvoorwaardelijke acceptatie van een veilig en wettig plan. 

 
Verder heeft de coördinator aandacht voor: 
- de vragen, gevoelens en gedachten van de deelnemers over 

deelname; 
- de behoefte aan informanten; 
- praktische zaken (plaats, datum, eten en drinken). 
 
Voorbereiden van deelnemers aan de conferentie  
De voorbereiding van alle deelnemers aan de conferentie is de taak van 
de coördinator. De coördinator spreekt dus alle deelnemende leden van 
de familie en bekenden vóór de conferentie. Persoonlijk contact 
verhoogt de kansen op succes. Het verlaagt de drempel om deel te 
nemen en kan eventuele misvattingen over het doel van de conferentie 
voorkomen.  
De coördinator zal zich tijdens deze gesprekken introduceren, het proces 
en de mogelijkheden van de EK-c uitleggen en uitleggen waarom hun 
bijdrage belangrijk is. 
 
Gevoelens en gedachten 
Soms weten de familie en bekenden weinig of niets van de problemen 
waar het om gaat. Om een plan te kunnen maken is informatie over de 
redenen voor de conferentie nodig. Vraag altijd eerst of de persoon of 
het gezin de familie en het netwerk zelf wil informeren, of anders om 
toestemming om het als coördinator te doen. 
Het is van belang dat alle betrokkenen de problemen kennen om over de 
oplossing te kunnen nadenken. Als zij meer direct betrokken zijn bij de 
problemen moeten ze vaak ook hun gevoelens uiten. De coördinator 
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geeft daarvoor de gelegenheid en toont daarvoor respect. Zij kunnen 
bijvoorbeeld woede en schaamte ervaren over wat er is gebeurd. De 
coördinator maakt duidelijk dat de conferentie is bedoeld om een 
oplossing te bedenken, niet om te beschuldigen. Richt de aandacht op de 
toekomst: Wilt u meehelpen aan het maken van een plan, zodat het 
beter kan gaan? 
Praktische vragen 
Voor het beëindigen van het voorbereidingsgesprek beantwoordt de 
coördinator alle resterende vragen. Zij bespreekt mogelijke data en 
plaatst deze eventueel in een agenda . Ook bespreekt zij mogelijke 
locaties en hoe de uitnodiging zal worden verzorgd. Ten slotte laat ze 
een folder achter met haar telefoonnummer voor het geval er vragen of 
opmerkingen zijn. 
 
Omgaan met weerstand. Doorvragen!  

Het ligt voor de hand dat er ook weerstand is tegen een bijeenkomst met 

de hele familie en het netwerk. Er kunnen familieleden zijn die anderen 

daar graag of juist helemaal niet willen zien. De coördinator houdt in het 

achterhoofd dat het succes van een conferentie in hoge mate afhangt 

van een zo groot mogelijk aantal deelnemers. Maar neem weerstand 

serieus en erken dat het niet gemakkelijk is om deel te nemen en vraag 

door: “Wat is er voor u nodig om aanwezig te kunnen zijn?” 

Benadruk daarbij ook dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden die 

een familie en bekenden hebben. Ervaring heeft geleerd dat als 

vreemden beslissingen moeten nemen over mensen er inschattingsfouten 

kunnen worden gemaakt. De familie en bekenden weten vrijwel altijd 

beter wat goed en belangrijk is voor de mensen voor wie de conferentie 

wordt georganiseerd. 

 

“Als hij of zij komt, kom ik niet!” Doorvragen! 

Het komt regelmatig voor dat er onderling spanningen zijn binnen de 

kring van familieleden en  bekenden. Het is niet de taak van de 

coördinator om ruzies te beslechten, maar wel om aan te moedigen om 

ondanks alle verschillen een plan te maken en een besluit te nemen. Dit 

is voor de coördinator vaak een van de lastigste delen van het 

voorbereidende werk. Daarom is het van belang dat zij zorgt dat ze 

neutraal staat ten opzichte van de verschillende belangen van de 

familie. De coördinator is er alleen om de EK-c voor te bereiden en is 

beslist geen bemiddelaar in familiezaken. Zij probeert ervoor te zorgen 

dat iedereen kan worden uitgenodigd, daar is vaak doorzettingsvermogen 

voor nodig. Geef niet te snel op, maar vraag door: “Wat zou er kunnen 

gebeuren als die persoon wel komt?”; “Kunt u bedenken wat er nodig is 
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om dat niet te laten gebeuren?”; ”Wat hebt u nodig om niet boos te 

worden?”; “Is er iemand die u daarbij zou kunnen ondersteunen?”. 

Er moeten wel heel bijzondere redenen zijn om iemand buiten te 

sluiten. Want juist die persoon zou anderen kunnen helpen om tot een 

nieuw inzicht of met een oplossing te komen. Wees er dus van overtuigd 

dat alles is gedaan om te bereiken dat die er wel kan zijn. Ook mensen 

uit het netwerk zijn vaak bereid en in staat om daarbij te helpen.  

 

Dat kan bijvoorbeeld door in een persoonlijk gesprek te vertellen dat het 

belangrijk is en het door meer mensen gewenst is, dat de betreffende 

man of vrouw wel aan de conferentie meewerkt. Het is voorgekomen dat 

een conflict voorafgaand aan de conferentie werd opgelost omdat men 

geen spanningen op de conferentie wilde. Ook gebeurt het regelmatig 

dat mensen zeggen: “Omwille van degenen die ons nu nodig hebben om 

dat plan te maken, lukt het wel om te komen zonder dat er ruzie komt”.  

 
De kring zo groot mogelijk 
Om de kring zo groot mogelijk te krijgen, is het voor de coördinator 
belangrijk om te weten wie deel uitmaken van de familie en bekenden. 
Probeer door middel van open vragen duidelijk te krijgen wie er allemaal 
bij horen. Naast familie kan men ook denken aan vrienden, buren, de 
oppas; ook die personen kunnen heel ondersteunend zijn. Door middel 
van doorvragen wordt duidelijk wie belangrijk zijn voor de familie: “Wie 
nodigt u uit op uw verjaardag?”; “Met wie zoekt u contact als u 
verdrietig of boos bent?” Foto’s kunnen ook goede aanknopingspunten 
zijn: “Wie waren er bij die bruiloft?” 
Uitvinden wie de mensen om het gezin heen zijn is een kwestie van 
doorvragen. Iedereen die de coördinator spreekt kan een bijdrage 
leveren aan deze puzzel. Zo krijgt een coördinator goed inzicht in wie de 
mensen rondom dit gezin zijn. Het is van belang dat de coördinator 
hierin vasthoudend is, ook als mensen in eerste instantie zeggen dat ze 
niemand hebben of dat die en die niet komen mag.  
Het principe van EK-c is dat de kring zo groot mogelijk wordt: Hoe meer 
mensen, hoe meer kans op begrip, ondersteuning en oplossingen. 
 
Praktisch  
Leg zo snel mogelijk een lijstje aan met adressen en telefoonnummers van de 
familie en bekenden.  

 
Voorbereiden van kinderen 
Als de conferentie kinderen of jongeren betreft, gan we ervan uit dat zij 
deelnemen, het gaat tenslotte ook over hen. Veel hangt af van de 
leeftijd en het probleem dat speelt. Kinderen kunnen er tegenop zien 
om aan een conferentie deel te nemen. Begin met dat te erkennen en 
zorg ervoor dat de kinderen weten wat een EK-c is. Gebruik daarvoor de 
folder of de film voor jongeren, die speciaal voor hen is ontwikkeld. 



   

Vzw, Eigen Kracht Centrale  © EKC - Handleiding  
Gelbergenstraat 48 – 3471 Kortenaken  41 EK-coördinatoren 2019  
   
  

Probeer samen te zoeken naar wat het moeilijk maakt en hoe daarvoor 
een oplossing te vinden. In ieder geval zoekt de coördinator voor het 
kind naast eventuele vriendjes, naar een volwassen vertrouwenspersoon. 
Kinderen weten meestal zelf het beste wie ze daarvoor zouden willen 
vragen. Ook als kinderen het niet moeilijk vinden om deel te nemen, 
probeer je toch een volwassen vertrouwenspersoon mee te vragen die 
kan meehelpen het kind voor te bereiden op de conferentie. 
 
De belasting van kinderen 
Wanneer een kind absoluut niet wil komen of de betrokken volwassenen 
het echt niet verantwoord vinden, zoekt de coördinator naar een manier 
voor het kind om tijdens de conferentie toch zijn of haar stem te laten 
horen. Dat kan bijvoorbeeld met een brief, of een audio- of 
videoboodschap. De coördinator vraagt wie dat tijdens de conferentie 
kan naar voren brengen. Het is verstandig als de coördinator niet te veel 
initiatief neemt maar vooral probeert het kind te volgen: ‘Wat wil jij? 
Hoe kan jouw stem gehoord worden? Bij wie voel jij je het prettigst? Kun 
je zelf zeggen wat jij belangrijk vindt? Wil je dat iemand jou daarbij 
helpt?’ 
De coördinator spreekt wanneer mogelijk apart met de kinderen, maar  
in het algemeen de eerste keer in bijzijn van de ouder(s). De zorg dat 
een EK-c voor kinderen belastend is wordt door onderzoek niet 
bevestigd. Meestal weten de kinderen al lang wat er gaande is en zijn ze 
dit soort discussies wel gewend, ook zonder iemand die hen ondersteunt. 
Het is tenslotte hun familie. 
 
Deelnemers die ver weg wonen 
Hoewel van onze samenleving vaak wordt gezegd dat deze sterk 
geïndividualiseerd is, blijken de meeste mensen wel degelijk een 
netwerk van familie, vrienden en andere bekenden om zich heen te 
hebben. Echter lang niet altijd in de directe omgeving. Een coördinator 
laat zich door afstanden niet afschrikken. Als familie uit een ander deel 
van het land moet komen kan hen worden gevraagd naar de conferentie 
te reizen. Als kosten een belemmering zijn dan moet daar binnen het 
budget van de conferentie een oplossing voor te vinden zijn. Sommige 
mogelijke deelnemers wonen in het buitenland. In een aantal culturen is 
het van het grootste belang dat bijvoorbeeld de grootouders hun 
instemming geven aan elk plan dat een familielid aangaat. In een 
dergelijk geval onderzoekt de coördinator de mogelijkheid om die 
deelnemers bijvoorbeeld per telefoon (of zelfs met skype) te laten 
deelnemen. 
 
Kwetsbare deelnemers 
Sommige deelnemers zijn in een conferentie kwetsbaarder dan anderen, 
het is belangrijk daar aandacht voor te hebben. Als mensen bang zijn en 
dat blijven, komen zij misschien niet en mist de conferentie hun 
inbreng. Zij maken het proces dan niet mee en dragen ook niet bij aan 
de oplossing. Coördinatoren zijn oplettend op signalen van misbruik, 
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geweld, onderdrukking en uitoefening van macht. Een kwetsbare 
deelnemer kan bijvoorbeeld een van de (huwelijks)partners zijn die 
gewend is of was aan bedreigingen. Ook de mishandelende partner zelf 
kan angstig zijn omdat hij of zij vreest voor de mening en de boosheid 
van andere deelnemers als die horen wat er allemaal aan de hand is. 
Schaamte is ook een reden om bang te zijn voor een conferentie; 
schaamte over wat er is gebeurd of voor het openbaar maken ervan. 
Coördinatoren hebben een goed oor voor dit soort omstandigheden en 
zoeken samen met de kwetsbare deelnemers naar oplossingen. 
 
Ook voor volwassen deelnemers kan een vertrouwenspersoon worden 
gevraagd. Vul als coördinator niet in wat een oplossing is. Vraag het en 
geef pas in laatste instantie een suggestie: “Het komt regelmatig voor 
dat een familielid of goede vriend om extra ondersteuning vraagt, zou 
dat u ook kunnen helpen?”.  
 
Veiligheid bevorderen 
Hoe je het probleem dat mensen bang zijn om te komen aanpakt, hangt 
af van de situatie. In het algemeen zoeken coördinatoren naar manieren 
voor de deelnemers om zich daar veilig te voelen: ‘Wat heeft u nodig om 
toch naar de conferentie te komen? Wat zou het voor u gemakkelijker 
maken?’ 
Zoeken naar steunfiguren helpt meestal goed: ‘Wie is er ook aanwezig 
die je vertrouwt? Wil je die om assistentie vragen?’ 
 
De zoon was bang om naar de conferentie te komen omdat hij vreesde dat 
met name zijn moeder en de opa hem zouden bedreigen als ze te weten 
kwamen dat hij oma had mishandeld. De coördinator streefde ernaar om de 
zoon er toch bij te hebben. De moeder wilde dat eigenlijk ook graag. De zoon 
kwam toen op het idee dat hij zich veilig zou voelen als zijn oudere broer 
aanwezig zou zijn. Dat is gebeurd en deze broer heeft ook gesproken over de 
goede dingen van de zoon. Op deze manier kon een passend plan worden 
gemaakt waar ook de zoon, de moeder én de opa deel aan hadden. 

 
Externe steun 
Als de stiefvader in het eerder genoemde voorbeeld echt niet kan 
komen, kan er misschien namens hem een vriend zijn met een 
boodschap. Het is geen kunst om mensen buiten te sluiten, maar juist 
om ze betrekken bij de conferentie. De reden dat coördinatoren daar 
zoveel energie in moeten steken is dat mensen bijna altijd deel blijven 
uitmaken van de familie en bekenden en hun invloed op plannen zullen 
uitoefenen. Daarom is het beter om deze mensen in de conferentie te 
krijgen. In de eerste plaats zoekt de coördinator hulp en ondersteuning 
voor kwetsbare deelnemers binnen de familie en bekenden. Als het echt 
nodig is kan een buitenstaander assistentie verlenen door bijvoorbeeld 
aanwezig te zijn, een therapeut of andere professional kan soms die rol 
vervullen. Deze is dan niet aanwezig bij het besloten deel, want voor de 
andere aanwezigen is hij of zij meestal een buitenstaander. Daardoor 



   

Vzw, Eigen Kracht Centrale  © EKC - Handleiding  
Gelbergenstraat 48 – 3471 Kortenaken  43 EK-coördinatoren 2019  
   
  

kunnen zij in het besloten deel het gevoel hebben niet vrijuit te kunnen 
praten. Deze persoon kan dan tijdens het besloten deel in de ruimte 
ernaast beschikbaar zijn voor overleg en ondersteuning. De coördinator 
bereidt ook deze man of vrouw voor op diens taak.  
 
Aantal deelnemers 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan een 
conferentie. Door die grotere variëteit aan persoonlijkheden is de 
kwaliteit van het plan vaak beter. Ook is er minder risico dat de 
conferentie gedomineerd zal worden door een individu of een groepje. In 
grotere  
groepen is er meer balans waardoor dominante personen minder de 
neiging hebben om de boventoon te voeren. 
Zoek naar oplossingen om dat te voorkomen bij personen die in de 
voorbereiding dingen zeggen als: “Ik zal ze daar allemaal wel even een 
lesje leren”, of “Ik ga daar uit mijn dak als ze niet akkoord zijn”. Vraag 
door: “Wat denkt u dat er zou kunnen gebeuren? Wat kunt u bedenken 
zodat u niet uit uw dak gaat?” In de praktijk kiezen die mensen vaak 
iemand die ze respecteren, die ervoor kan zorgen dat ze rustig blijven. 
Een zo groot mogelijke kring biedt meer kans om tot een plan te komen. 
Vaak zie je dat oplossingen in een conferentie komen van mensen die 
iets meer afstand kunnen nemen, bijvoorbeeld een ouder familielid, 
broer, zus of nicht van grootouders, of een aangetrouwd lid van de 
familie. 
 
Het doel 
Het belangrijkste werk in de voorbereiding van een conferentie is om het 
doel helder te houden, deelnemers te blijven richten op de toekomst, 
niet op al dan niet opgeloste zaken uit het verleden. Natuurlijk steken 
die regelmatig de kop op. De coördinator kan helpen door het verband 
aan te geven en de brug te maken naar nu, naar deze persoon of dit 
gezin of deze kinderen: ‘Wilt u steunen door mee na te denken over wat 
hier zou kunnen werken en wat niet? Kunnen we rekenen op uw positieve 
bijdrage?’ 
 
Uitsluiting van deelnemers 
Het uitsluiten van deelnemers aan een EKc moet een uitzondering zijn. 
Daar moeten hele goede redenen voor zijn. Er zijn geen precieze 
richtlijnen te geven over wanneer iemand wel of niet kan deelnemen. 
Dat is een inschatting die elke coördinator samen met de familie en de 
coach zal maken. De coördinator is verantwoordelijk voor de veiligheid 
van kinderen en volwassen deelnemers, en dat kan een reden zijn om 
personen uit te sluiten. Bijvoorbeeld in geval van ernstige verdenking 
van agressief gedrag, met te weinig waarborgen om dat in te dammen of 
tegen te gaan. 
Als er personen worden uitgesloten zal de coördinator dat in een 
persoonlijk gesprek duidelijk maken. 
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De buitengeslotene zal echter wel worden aangemoedigd om zijn of haar 
mening aan de conferentie kenbaar te maken, door middel van een brief 
of audio-videoboodschap.  
Bij het vinden van een oplossing kan diens deelname juist van groot 
belang zijn. Ook hier: houd het doel in de gaten bij het nemen van zo’n 
beslissing. De coördinator overlegt in elk geval altijd vooraf met de 
familie en de coach. 
 
 

Twee zussen (tante A en tante B) hadden na een heftig conflict al jaren geen 
contact met elkaar. Toen de coördinator hen benaderde omdat er een 
conferentie voor hun nichtjes zou worden georganiseerd, weigerden ze 
pertinent om daar te komen: “Ik ga echt niet met haar in dezelfde ruimte 
zitten, er is te veel gebeurd.” Toen de coördinator de kinderen sprak noemden 
ze juist deze beide tantes om hen te helpen bij de conferentie. Het ene meisje 
wilde tante A, het andere tante B. Toen de coördinator belde en dit aan de 
tantes voorlegde, werd het even stil aan de andere kant van de lijn, maar 
beide tantes bleven bij hun standpunt. Ongeveer een week later werd de 
coördinator gebeld door een van de tantes. “Ik heb mijn zus gebeld, dat was 
niet gemakkelijk. Maar het is toch te gek dat wij niet komen als die kinderen 
ons nodig hebben. Onze ruzie is echt niet over maar we hebben afgesproken 
dat we dat daar niet zullen uitvechten. Het gaat nu om die meiden. We zullen 
er zijn”.  

 
 
Samenwerking met de professional(s) 
Duidelijke uitleg over de werkwijze van een EK-c en de taak van de 
professional daarbij is van belang voor een geslaagde conferentie.  
 
Het is mogelijk dat meerdere professionals een bijdrage leveren aan de 
conferentie. 
 
De professionals kunnen verschillende posities en taken hebben. 
- Professionals die bekend zijn met de familie 

Deze kennen de persoon of het gezin al langer. Zij geven eventueel 
informatie over de problemen die er zijn, of over de hulp die tot nu 
toe door hen is geboden (bijvoorbeeld de huisarts of een sociaal 
assistent). 

- Professionals die de familie niet kennen (informanten) 
deze zijn niet bekend met de familie en geven alleen informatie over 
een probleem of wat hun organisatie eventueel aan hulp kan bieden 
(bijvoorbeeld over schuldsanering, verslavingszorg, een ziekte…). 

 
Het is mogelijk dat professionals niet precies weten wat een EKc inhoudt 
en wat er van hen wordt verwacht. Hoewel er naar wordt gestreefd door 
middel van informatie en training iedereen te informeren, dient de 
coördinator goed na te gaan of ze op de hoogte zijn. Men kan misschien 
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onwennig aankijken tegen deze werkwijze. Gebruik ook de folder en 
ander voorlichtingsmateriaal. 
Om informatie te geven over de werkwijze kunnen de kenmerken van 
EK-c dienen. 
De coördinator bespreekt wat er van de professional wordt verwacht.  
 
Als er een professional bij de conferentie is betrokken die bekend is met 
de persoon of het gezin en deze vertelt over de reden van de 
conferentie, dan is het belangrijk dat er niet alleen wordt gesproken 
over wat er niet goed gaat. Wanneer de coördinator het idee heeft dat 
er uitsluitend negatieve informatie komt, vraagt zij om ook iets te 
zeggen over de krachten van deze familie. De informatie moet voor hen 
ook niet nieuw zijn. De familie weet al tijdens de voorbereiding wat de 
kwestie is waarvoor er een plan moet komen. Uit de praktijk blijkt dat 
mensen vóór de conferentie al gaan nadenken over mogelijke 
oplossingen en daar onderling ook al contact over hebben. 
Vraag de professional om de informatie die wordt gegeven eerst af te 
stemmen met de persoon of het gezin waar de informatie over gaat.  
Het woordgebruik kan dan daarop worden afgestemd. Het is voor de 
persoon of het gezin in kwestie niet gemakkelijk om dat wat niet goed 
gaat hardop in de kring van mensen te moeten horen. Het is dan goed 
dat je al weet wat en hoe het gezegd gaat worden, ook voor de 
professional is dat gemakkelijker. Hij of zij heeft immers toestemming 
om het op die manier te verwoorden. 
Regelmatig wordt er ook voor gekozen om deze informatie samen te 
geven (familie en professional).  
 
De coördinator bespreekt met de informanten welke informatie de 
familie en bekenden graag willen. Aan hen wordt gevraagd alle 
informatie te geven die nodig is om een besluit te kunnen nemen. De 
manier waarop zij dat doen is natuurlijk belangrijk. De informatie moet 
kort en duidelijk zijn en vooral begrijpelijk voor de aanwezigen. Ook is 
het van belang om niet sturend te zijn over de vorm van hulpverlening 
waarover wordt verteld. Dus niet: “Ik raad jullie aan om er gebruik van 
te maken”. De informatie is vrijblijvend en de familie en bekenden 
besluiten zelf of ze er gebruik van gaan maken. 
 
Praktisch 
Maak de professionals attent op de mogelijkheid om een flip-over te gebruiken 
en folders mee te brengen.  

 

 
Eventuele eisen aan het plan 
Als de conferentie wordt gehouden in een situatie waarbij er een ernstig 
veiligheidsrisico is voor het kind of wanneer een gemandateerde dienst 
betrokken is (bv (jeugd)rechtbank), kan het nodig zijn dat er 
voorwaarden aan het plan van de familie worden gesteld. De 
jeugdrechter, consulent of andere sociaal deskundige is dan de 
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aangewezen persoon om die eisen te stellen. Bijvoorbeeld in een situatie 
waarin sprake is van mishandeling door een stiefouder kan de eis zijn dat 
de kinderen niet met deze stiefouder alleen mogen zijn. De bevoegde 
persoon zegt bij de aanmelding waarmee zij of hij beslist niet akkoord 
kan gaan. De coördinator zorgt ervoor dat deze eis al in de voorbereiding 
bij alle deelnemers aan de conferentie bekend is. 
De ervaring leert dat naarmate professionals meer vertrouwen krijgen in 
de (veilige) plannen van de familie, slechts in een heel klein aantal 
gevallen een eis wordt gesteld. De  hulpverlener zal de afweging maken 
of eisen gesteld moeten worden. Als het netwerk is geïnformeerd over 
de risico’s is het immers goed denkbaar dat zij zelf deze voorwaarden 
stellen.  
 
 
Kiezen van tijd en plaats 
De coördinator (of de familie) zoekt een ruimte die de familie prettig 
vindt. Het is belangrijk dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is en 
groot genoeg om het verwachte aantal deelnemers te kunnen ontvangen. 
Denk ook aan toiletruimtes. Privacy is belangrijk, de ruimte moet geen 
toegang  
bieden aan anderen. Het kan noodzakelijk zijn dat er een telefoon 
beschikbaar is (die uitgezet kan worden tijdens een EK-c). Zorg ook dat 
er  
altijd een tweede ruimte beschikbaar is, zodat het ook mogelijk is voor 
de deelnemers om even in een klein groepje apart te overleggen. Voor 
kinderen is het soms moeilijk om de hele tijd bij het besloten deel te 
zijn. Als er een extra ruimte is kunnen daar wat spelletjes of ander 
vermaak staan, ook misschien wat lekkers. Vaak zijn er goede 
mogelijkheden in een buurthuis, wijkcentrum, parochiecentrum of 
school.  
Het is af te raden een EK-c te houden in het huis van een van de 
deelnemers of in het kantoor van een hulpverleningsorganisatie, neutraal 
terrein is in dit verband erg belangrijk. 
Het plannen van de datum voor de conferentie kan soms moeilijk zijn, 
vooral als er veel mensen bij betrokken zijn.  
Coördinatoren moeten soms pendelen tussen alle belangen om een 
tijdstip te vinden waar iedereen mee akkoord kan gaan. Start nooit met 
een enkele datum, maar met meerder opties. De voorkeur van de familie 
voor een datum moet het zwaarst wegen. 

 
Eten en drinken 
Een conferentie duurt enige uren, soms zelfs een hele dag, het is dus 
belangrijk dat er voor eten en drinken wordt gezorgd. De coördinator 
vraagt aan de familie wat voor eten en drinken zij willen, zeg niet 
meteen dat je dat als coördinator wel zult regelen. Het gebeurt vaak dat 
de familie zelf eten en drinken meebrengt. En alles wat de familie zelf 
kan en wil is van meer waarde dan wanneer er taken worden 
overgenomen. Wanneer nodig, kan geld beschikbaar worden gesteld voor 
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de aankoop van eten en drinken. Maak dan wel vooraf afspraken over de 
hoogte van het bedrag. Er zijn waarschijnlijk meer kosten en de 
coördinator heeft de verantwoordelijkheid om binnen het budget te 
blijven. 
Een enkele keer wordt gevraagd of er alcohol kan worden gedronken. 
Probeer dat zoveel mogelijk te ontmoedigen. Verbieden gaat echter wat 
ver, er zijn families die bijvoorbeeld een glas wijn bij het eten willen. 
Anders is het wanneer het risico bestaat dat er veel zal worden 
gedronken. Spreek dan af om dat niet tijdens de conferentie te doen. Bij 
families waar verslaving de aanleiding is om bij elkaar te komen, is het 
nooit voorgekomen dat deze vraag werd gesteld. De familie vindt het 
dan vanzelfsprekend dat er niet wordt gedronken. “Je moet een helder 
hoofd hebben om goed te kunnen nadenken”, is een opmerking van een 
familielid tijdens de voorbereiding.  
 
Reiskosten 
De kosten van vervoer van familieleden naar de conferentie mogen geen 
beletsel zijn. De stelregel is dat we geen tegemoetkoming aanbieden, 
maar zo nodig kan er wel in worden voorzien. De coördinator controleert 
bij elke deelnemer of deze weet waar de locatie is en vervoer heeft. 
Over eventueel noodzakelijk hoge reiskosten als vliegtickets, dient 
tevoren een afspraak te worden gemaakt met de coach. Dit zal per 
situatie worden beoordeeld. 
 
Uitnodiging 
De manier waarop de familie en het netwerk worden uitgenodigd is 
belangrijk. Het is voor elke familie prettig om een uitnodiging in hun 
eigen sfeer en op een voor hen passende manier te ontvangen. Tijdens 
de voorbereiding kan de coördinator de volgende vragen stellen. 

- “Op welke wijze doet u dat in de familie: per brief, per kaartje, 
telefonisch  

- “Kunnen de familieleden elkaar uitnodigen; is er iemand in de familie 
die dat op zich kan nemen?” 

 
Voor welke manier de familie ook kiest, het laat onverlet dat de 
coördinator vooraf persoonlijk contact heeft met de deelnemers.  
 
Persoonlijk contact is het beste, telefonisch minder en alleen schriftelijk 
is beslist onvoldoende. Misverstanden over de conferentie kunnen 
pijnlijk uitpakken. Daarom let de coördinator er goed op dat alle 
deelnemers een uitnodiging krijgen waarin datum, tijd en plaats worden 
vermeld. Ook de namen van de eventuele kinderen die aanwezig zullen 
zijn en van de overige deelnemers staan op de uitnodiging. Uiteraard is 
het pas volledig als ook de reden van de EK-c is aangegeven. 
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Persoon/ familie is eigenaar van de conferentie 
Hoewel de conferentie nog regelmatig door een professional wordt 
aangevraagd , ligt het eigendom van de conferentie bij de deelnemers. 
Het kan zijn dat sommige deelnemers ervaringen hebben met 
hulpverlening, waardoor het idee is ontstaan dat de hulpverlening 
uiteindelijk toch bepaalt wat er moet gebeuren. Het vertrouwen dat dit 
in een EK-c niet zo zal zijn, moet nog groeien. De coördinator kan hier 
tijdens de voorbereiding door haar houding veel toe bijdragen. Uit die 
houding blijkt respect en vertrouwen in de mogelijkheden van de familie 
om daar zelf verantwoordelijk voor te zijn. Als de coördinator 
bijvoorbeeld voor de conferentie van alles en nog wat gaat bedisselen en 
besluiten, straalt dat weinig vertrouwen uit. 
Onderstaande vragen kunnen van dienst zijn om vanaf het begin een 
relatie van samenwerking op te bouwen en de familie te laten beseffen 
dat zij de eigenaar van de conferentie zijn.  

- Waar wilt u dat de EK-c wordt gehouden? 
- Wanneer wilt u de bijeenkomst houden? 
- Wat hebt u nodig om mee te kunnen doen?  
- Wat hebt u nodig bij de voorbereiding? 
- Welke steun kunt u organiseren? 
- Wilt u iemand van de deelnemers spreken voor de conferentie? 
- Als de professionals informatie geven over de omstandigheden van de 

persoon of het gezin, op welke manier kan dat het beste worden 
gedaan? 

- Hebt u er al over nagedacht wat u wilt zeggen tijdens de conferentie en 
hoe? 

- Is er iets speciaals dat u graag wilt tijdens de EK-c? 
- Welke informatie vindt u van belang? 
- Wilt u dat we de conferentie op een speciale manier beginnen 

(dankwoord, gebed, zang)? 
- Wat voor eten en drinken wilt u tijdens de conferentie? 
- Zijn er nog andere zaken die geregeld moeten worden? 
 
Er zijn nog veel meer vragen te bedenken. De gouden regel voor 
coördinatoren is dat zij de familie vragen hoe zij zaken geregeld willen 
zien. 
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Kwesties rond macht en veiligheid 
 
Bij de inschatting of een Eigen Kracht-conferentie kan worden ingezet 
spelen vragen rond macht en veiligheid een rol. Familie en bekenden, 
maar ook professionals kunnen de volgende onzekerheden of vragen 
hebben. 
 
Een familielid is altijd erg dominant (verbaal sterker) en zal zeker 

haar zin doorzetten. 

Als je je binnen de familie niet zo stevig voelt, is het belangrijk dat er 

iemand is die je kan steunen, zo iemand blijkt er bijna altijd te zijn. 

Daarnaast worden door de coördinator alle aanwezigen voorbereid om 

mee te werken aan een oplossing die op de toekomst is gericht. Wanneer 

bij de voorbereiding blijkt dat een of meer familieleden daartoe niet in 

staat zijn, omdat zij blijven hangen aan oude zaken of eigen boosheid of 

frustraties, vraagt de coördinator of zij in staat zijn een positieve 

bijdrage te leveren. Wanneer dat uiteindelijk niet lukt kan de 

coördinator (in overleg met de familie en de coach) besluiten dat 

mensen van de conferentie worden uitgesloten.  

Zij krijgen dan wel de kans hun boodschap op een andere manier bij de 
conferentie tot uiting te brengen: per brief, per videoboodschap of via 
een andere persoon. 
 
Er zijn (al lang) conflicten tussen familieleden, hoe zal dat gaan 

tijdens de conferentie? 

Familieleden zullen worden voorbereid om zich te richten op een 
oplossing, niet op het verergeren van de conflicten. Gebleken is dat er in 
families grote bereidheid is om dat te doen, omdat men wil dat het beter 
gaat met de mensen voor wie de conferentie is bedoeld. Er zijn bijna 
altijd mensen die ervoor willen zorgen dat het niet uit de hand loopt. 
Daarom is het van belang dat de kring zo groot mogelijk wordt en dat 
wordt doorgevraagd over wat en wie er nodig is om te zorgen dat het over 
de oplossing zal gaan.  
 
Kunnen slachtoffer en dader tegelijk aanwezig zijn bij een 
conferentie? 
In principe kunnen beiden aanwezig zijn en is dat ook van belang. 
De vraag aan beiden moet zijn: Wat maakt het mogelijk dat jij op de 
conferentie kunt zijn? Het is belangrijk dat er een zekere balans te 
vinden is in het familiesysteem, dat er ondersteuningsfiguren zijn voor 
ieder. Uitgangspunt is steeds dat de dader verantwoordelijk is voor zijn 
agressie, zijn daden, maar dat ook het slachtoffer verantwoordelijkheid 
neemt voor haar eigen veiligheid. In uitbreiding van de familie, 
aanwezigheid van meer mensen, zit kracht.  
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Conferenties bij (v)echtscheiding 
 
 
Met enige regelmaat wordt een conferentie aangevraagd wanneer ouders 
zijn gescheiden. Vaak zijn er dan spanningen over de omgang met de 
kinderen.  
Bijna per definitie is er sprake van tegengestelde belangen en de beide 
families scharen zich achter de twee “partijen”. Voor de coördinator 
betekent het dat er veel aandacht moet zijn voor het zoeken naar de 
“bruggenbouwers of sleutelfiguren”. Ook bij deze conferenties zit de 
kracht in de (herstellende) invloed van de grotere kring. 
Zorg dat die kring in balans is. Dat er voldoende en evenredige steun is 
voor de beide partners. En probeer iedereen geconcentreerd te krijgen 
op het gemeenschappelijke doel: een betere situatie voor de kinderen 
en het einde van de strijd. 
 
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met dit onderwerp. 
Hieronder de tips uit opgedane ervaring van coaches en coördinatoren. 
- Voor een conferentie is één persoon die door beide partijen wordt 

gerespecteerd en verbindingen legt een enorme meerwaarde 
(bruggenbouwer of sleutelfiguur). Zoek naar die persoon. 

- Bepaal al in het eerste gesprek de centrale vraag (of vragen) van de 
conferentie. 

- Het kan zijn dat de partijen een apart aanmeldingsformulier willen, 
kom aan die vraag tegemoet. 

- Ook oudere kinderen willen dan een apart formulier, anders moeten 
ze immers kiezen tussen die twee formulieren (ouders). Vraag of dat 
zo is. 

- Probeer het te leiden naar een positieve verwachting voor een plan, 
zonder te blijven hangen in negatieve uitlatingen (‘hij is een rotzak 
en verder niets…’). 

- Ga in op winstpunten voor de deelnemers, bijv. door te zeggen: 
“Alleen komt u daar niet uit, om een plan te maken hebt u de 
ander(en) nodig”. 

- Herhaal wat deelnemers zeggen in hun eigen woorden. 
- Zet hele kleine, voorzichtige stappen. Bijvoorbeeld: “We 

onderzoeken of…, Misschien kan er een bijeenkomst komen”. Niet: 
“Ik kom om een conferentie te organiseren”. 

- Steunfiguren zijn extra belangrijk. 
- Toon interesse in wat de partijen willen bereiken. 
- Zoek naar wie vroeger betrouwbaar was. 
- Begin klein, met slechts één persoon: “Wie heeft invloed, met wie 

zou u het doel kunnen bereiken?” 
- De kracht van kinderen is groot. Zij hebben er veel baat bij om de 

partijen bij elkaar te houden. Vraag de kinderen wat ze zouden 
kunnen en willen doen (bijvoorbeeld iets opschrijven voor de 
conferentie). 
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- Let erop dat je geen stappen overslaat in het proces, dat je als 
coördinator niet te snel toe wilt naar het houden van de conferentie 
en daarbij niet de tijd neemt om de kring zo groot mogelijk te 
maken. 

 
- Voordat de conferentie plaatsvindt, moet je bij iedereen extra 

checken of hij/zij zijn zegje kan doen tijdens de conferentie. 
- Bij deze conferenties kan het extra belangrijk zijn om met de familie 

na te denken over ‘wie zit waar?’ 
- Het kan extra belangrijk zijn om met de familie na te denken over 

‘wie komt het eerst?’ 
- En zoals bij elke voorbereiding en conferentie: Blijf neutraal, 

onafhankelijk, word geen partij, oordeel niet. 
 
We noemen hier specifiek (v)echtscheiding, maar zo deden we de 
afgelopen jaren ook ervaring op met Eigen Kracht-conferenties voor: 

• Ouderen 

• Mensen met problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg 

• Mensen met een (arbeids)beperking 

• Jonge werkzoekenden 

• Gedetineerden 

• …. 
 
Hier leerden we telkens opnieuw dat mensen zélf de bron zijn van 
oplossingen en richting gevend voor de te volgen (vaak creatieve) weg!  
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De conferentie 
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Introductie 
 
De conferentie bestaat uit drie delen: 

1. Het delen van informatie; 
2. Het besloten deel; 
3. De presentatie/acceptatie van het plan. 

Deze drie fasen hangen nauw samen en zijn even belangrijk.  
 
De coördinator is de technische voorzitter van de conferentie. Zij zorgt 
ervoor dat aan alle voorwaarden is of wordt voldaan om de conferentie 
goed te laten verlopen. Dat betekent echter niet dat de coördinator dus 
alle taken moet uitvoeren, integendeel. Er is door de coördinator tijdens 
de voorbereiding altijd gevraagd wat de familie of mensen uit bekenden 
zelf kunnen. Hoe meer taken en verantwoordelijkheden de familie op 
zich neemt, hoe meer kans er bestaat dat zij zich de eigenaar voelen van 
de bijeenkomst.  

 
Welkom  
Voordat de eerste fase van de conferentie begin, besteed rde 
coordinator aandacht aan de ontvangst van de mensen. De coördinator 
heeft (als het mogelijk is samen met mensen uit het netwerk) de ruimte 
zo voorbereid dat de deelnemers zich welkom voelen en het zich 
comfortabel kunnen maken. Daarnaast zorgt de kennismaking ervoor dat 
de deelnemers zich op hun gemak gaan voelen, neem voldoende tijd 
voor welkom en introductie. Dat is belangrijk omdat niet iedereen elkaar 
kent (familie en professionals), maar soms hebben ook familieleden 
elkaar een tijd niet gezien. De coördinator, die inmiddels iedereen heeft 
gesproken, probeert een goede sfeer te scheppen zodat mensen zich 
zoveel mogelijk op hun gemak voelen. 
 
 
Praktisch 
De coördinator heeft de familie gevraagd hoe ze willen beginnen. Misschien 
eerst wat eten, of een speciaal welkom door iemand, of een gebed. Laat de 
conferentie beginnen zoals de familie dat wenst. 
 

 

Introductie 
Als het tijd is om te beginnen roept de coördinator iedereen bij elkaar. 
Zie voor de taak van de coördinator bij dit gedeelte werkblad 13, blz. 
115. 
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Het delen van informatie 
 
Als het welkom en de introductie zijn afgerond kondigt de coördinator 
het delen van informatie aan.  
 
Wie begint? 
Wie er begint in deze fase is vooraf afgesproken. Regelmatig wordt er 
begonnen door een van leden van de familie of bekenden. Zij vertellen 
over de situatie en de aanleiding om bij elkaar te komen. De coördinator 
let erop dat hier geen discussie over mogelijke oplossingen begint. Dat 
gaat pas in het besloten deel gebeuren.  
 
De professional 
Bij conferenties waar samen met een professional is aangemeld, komt 
het voor dat de familie er voor kiest om niet zelf te beginnen. Er is dan 
afgesproken om te beginnen met de professional. Deze heeft met de 
personen waar de conferentie voor is bedoeld overlegd over wat en hoe 
dat verteld zal worden. Hij of zij zal uitleggen waarom de conferentie is 
georganiseerd en wat de zorgen zijn. Hierdoor wordt aan het begin van 
de conferentie de aanleiding en het doel van de conferentie opnieuw 
genoemd. De professional vertelt wat er aan de hand is, waarom 
daarover zorgen zijn en wat er zou moeten veranderen.  
Dit is in feite de voorgelegde vraag (of vragen) die aan de conferentie 
wordt gesteld en deze moet dus open en duidelijk zijn. Deze vragen zijn 
niet nieuw voor de deelnemers. In de voorbereiding is daar door andere 
familieleden en de coördinator al over gesproken. Het is belangrijk dat 
de professional ook benoemt wat er wel goed gaat. 
 
De (eventuele) bodem-eis 
Als het nodig is om een (bodem)eis voor het plan te stellen dan is dit het 
moment waarop dat kan gebeuren. Dan zegt de professional van tevoren 
waarmee hij of zij in deze situatie niet akkoord kan gaan. Bijvoorbeeld: 
“De kinderen mogen niet alleen zijn met moeders vriend, van wie we 
weten dat deze de kinderen heeft mishandeld.”  
Professionals moeten goed hebben nagedacht over deze minimumeis en 
in staat zijn deze te motiveren. Het is van belang dat deze voorwaarde 
tijdens de voorbereiding al bij de deelnemers bekend is. 
 
Informatie over wat mogelijk is 
De professional kan ook iets zeggen over de mogelijkheden die zijn of 
haar organisatie te bieden heeft. Hij of zij mag daarbij niet hun idee 
over een oplossing naar voren schuiven. Hoe goed die oplossing mogelijk 
ook is, het is van belang dat de familie hierover een eigen discussie 
heeft en er een besluit over neemt. 
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Informanten 
Na de professional die samen met de familie heeft aangemeld kunnen 
eventueel andere professionals hun informatie met de deelnemers delen. 
Het is de bedoeling dat dit op een open, begrijpelijke, eerlijke en 
respectvolle wijze gebeurt. Alle belangrijke informatie moet met de 
familie worden gedeeld. Als er bijvoorbeeld een wachtlijst is voor de 
hulp waarover wordt verteld, moet dat wel worden genoemd. Het komt 
regelmatig voor dat de familie tijdens die wachttijd extra taken op zich 
neemt. 
 
De professional is afwezig 
Soms kan een professional niet aanwezig zijn en heeft deze de 
informatie op papier gezet. De coördinator is inhoudelijk niet 
verantwoordelijk voor deze informatie. Er wordt dan gevraagd of een 
vervanger kan komen die de informatie kan voorlezen en vragen kan 
beantwoorden.  
Als dat niet mogelijk is, maakt de coördinator aan de deelnemers 
duidelijk dat hij of zij geen vragen kan beantwoorden over deze 
informatie. De coördinator zal wel samen met de coach voorafgaand aan 
de conferentie nagaan of de informatie duidelijk is en niet allerlei 
vragen oproept die ter plekke niet kunnen worden beantwoord. Als dat 
het geval is wordt aan de betreffende professional gevraagd om meer 
duidelijkheid.  
 
 
Zie voor de taken van de coördinator bij dit deel werkblad 14, blz. 117. 
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Het besloten deel  
 
De coördinator kondigt aan dat de conferentie overgaat naar het tweede 
deel, de besloten tijd voor de familie, om te praten over wat zij nu 
hebben gehoord en om een plan te maken om het probleem aan te 
pakken. 
 
Het is van belang dat de familie daarover in beslotenheid overlegt 
omdat: 

- de verantwoordelijkheid voor het probleem en de oplossing ervan bij 
hen komt te liggen; 

- de familie vrijer kan spreken, met name over de onderwerpen of 
aspecten waarvan zij niet willen dat de professionals dat weten; 

- zij elkaar en hun mogelijkheden kennen. 
 
De coördinator en de professionals verlaten de ruimte zodat de familie 
en bekenden kunnen gaan overleggen en zij wensen hen daarbij veel 
succes. 
 
Zie voor de taak van de coördinator bij dit deel van de conferentie 
werkblad 15, blz. 119. 
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Presentatie / acceptatie van het plan 
 
In dit deel presenteert de familie het resultaat van hun overleg. Voor de 
coördinator is het van belang om ook aan dit deel voldoende tijd en 
aandacht te besteden, ook al heeft de vorige fase soms al veel tijd in 
beslag genomen en zijn de deelnemers vermoeid. In deze fase komt het 
er namelijk op aan om het plan zo concreet mogelijk geformuleerd te 
krijgen.  
 
De inhoud van het plan 
Als de familie dat al niet zelf heeft gedaan schrijft de coördinator het 
plan op een flap, zodanig dat de familie het ook kan lezen. Gebruik 
daarbij de woorden van de familie en niet de eigen woorden van de 
coördinator. 
Controleer of de hele familie achter dit plan staat dat nu op de flap is 
geschreven. Vraag dit ook aan de eventueel aanwezige kinderen. 
 
Acceptatie van het plan 
Bij gedwongen hulpverlening wordt de  hulpverlener binnengeroepen en 
gevraagd om te reageren op het plan. De  hulpverlener  kan nog wel om 
verduidelijking vragen, maar het plan niet beïnvloeden. Hij of zij gaat 
ook geen discussies aan over onderdelen van het plan, maar behoort het 
plan van de familie onvoorwaardelijk te accepteren, tenzij aangetoond 
kan worden dat het onveilig is voor de kinderen, niet wettig is, of niet 
voldoet aan de eventueel gestelde eis. 
 
Bij vrijwillige hulpverlening kan er ook een  professional  aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld degene die al werkzaam was bij de persoon of het gezin en 
de mogelijkheid van een Eigen Kracht-conferentie heeft voorgelegd. 
Deze professional kan de kring complimenteren met hun inzet. En 
wanneer de familie ervoor kiest om gebruik te blijven maken van haar of 
zijn hulp(uit onderzoek blijkt dat dit vaak zo is) toezeggen dat die hulp 
blijft worden geboden.  
 
Zie voor de taak van de coördinator bij dit deel van de conferentie 
werkblad 16, blz. 121. 
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Na de conferentie 
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Na de conferentie 
 
Na afloop is er nog een aantal zaken dat door de coördinator moet 
worden gedaan om het geheel af te ronden. 
 
Het plan 
Zorg dat het plan wordt overgenomen in het document ‘formulier plan’.  
Zie ook het voorbeeld in het werkmapje. 
Stuur dit exemplaar eerst naar de coach. Als deze heeft gereageerd gaat 
er een exemplaar naar alle deelnemers, zowel de familie als de 
professionals waarvan de familie heeft gezegd dat ze het plan mogen 
ontvangen. 
Vergeet niet om kinderen ook een plan te sturen! 
Het afronden en toezenden van het plan dient binnen twee werkdagen 
te gebeuren; de uitvoering van het plan begint namelijk meestal meteen 
na de conferentie. 
 
 
Registratie 
Het registratieformulier wordt ingevuld. (zie werkmapje) . Het plan van 
de Eigen Kracht-conferentie wordt als bijlage meegezonden. Daar wordt 
op een bepaald moment in de vragenlijst om gevraagd. 
De tevredenheidsformulieren van de deelnemers worden rechtstreeks 
naar de EK©.be gestuurd. 
 
 
Declaratie 
Het registreren van gemaakte onkosten gebeurt rechtstreeks in overleg 
met de coach. Volg de instructies die je aan het begin van het traject 
krijgt en vul de daarvoor bestemde formulieren in. Stuur ook alle 
betalingsbewijzen binnen zodat alles correct geregistreerd en 
afgehandeld kan worden Na administratieve verwerking wordt de 
declaratie uitbetaald onder aftrek van het voorschot. De mobiele 
telefoon is in bruikleen en wordt na afloop terug ingeleverd bij de vzw. 
 
 
Na 1 maand 
Neem na 1 maand contact op met ten minste twee personen uit het 
netwerk om te horen of het plan in werking is. Uitleg voor de werkwijze 
van dit contact wordt bij het werkmateriaal van de coördinator gevoegd. 
 
Het werk is gedaan 
Hiermee is het werk van de coördinator afgerond. De uitvoering van het 
plan en de voortgang worden verder door de familie, eventueel met de 
professional(s) verzorgd.  
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Niets bewaren 
Nadat het werk is gedaan en het registratieformulier naar het 
secretariaat van de Eigen Kracht Centrale  is gestuurd, is het de 
bedoeling dat er geen gegevens over de familie meer bij de coördinator 
zijn. Het is om redenen van privacy niet passend als de coördinator 
documenten van deze familie bewaart. 
 
 
Valkuil 
Door de taak die de coördinator een tijdje in deze familie heeft vervuld, 
is het mogelijk dat familieleden later nog eens contact opnemen. De 
coördinator reageert natuurlijk vriendelijk, maar wijst op het plan en de 
eventuele instantie die hulp zou bieden. Realiseer je dat je, nu de 
conferentie voorbij is, niet in de positie bent om met deze familie 
verder te werken. Ook niet wanneer je van mening bent dat de 
hulpverlening zou falen. Meld de coach dat er contact is gezocht, 
misschien kan deze vanuit diens positie wel iets ondernemen.  
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Registratie 
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Registratie 

 
Om inzicht te krijgen in het verloop van de invoering van de Eigen 
Kracht-conferenties in België, wordt een uitvoerige registratie 
bijgehouden. Het behoort tot de taak van de Eigen Kracht-coördinator 
om te stimuleren dat de tevredenheidsformulieren worden ingevuld. De 
coördinator vult na elke Eigen Kracht-conferentie zorgvuldig het 
registratieformulier in. De gegevens worden opgestuurd naar de vzw EK© 
De gegevens die zo worden verkregen zijn nodig voor het verbeteren van 
de invoering van het model en het krijgen van inzicht in de situaties 
waarin Eigen Kracht-conferenties worden ingezet en met welk resultaat. 
De anonimiteit van de familieleden is gewaarborgd. Hen wordt niet 
gevraagd hun naam te vermelden. Dit gebeurt wel bij de functionarissen, 
zoals de Eigen Kracht-coördinator en de professional/aanmelder. 
 
 
 
1. Tevredenheid deelnemers Eigen Kracht-conferentie 

Na afloop van de conferentie uit te reiken door de coördinator aan 
de deelnemers (ook de kinderen) van de conferentie.  
Hierin wordt gevraagd naar de tevredenheid van de deelnemers 
over: 
- de Eigen Kracht-conferentie; 
- de Eigen Kracht-coördinator; 
- het door de familie bedachte plan; 
- de voorbereiding op de conferentie. 

 
Als het lukt om de formulieren ter plekke ingevuld te krijgen, is 
de kans op reacties groter. Vertel de deelnemers dat ze het 
formulier in een gesloten envelop kunnen teruggeven aan de 
coördinator. Dit geeft ze de vrijheid om alles in te vullen, ook het 
deel dat over de coördinator gaat.  
Maar het is mogelijk dat men te moe is of langer wil nadenken. 
Neem daarom steeds antwoordenveloppen en postzegels mee. 
 
 
 

2. Tevredenheid professional die aanmeldde 
Na afloop van de conferentie, of als die niet heeft plaatsgevonden 
na beëindiging van de voorbereiding, in te vullen door de 
professional die de aanmelding samen met de familie deed. 
Hierin wordt gevraagd naar de tevredenheid van de professional 
over: 
- de Eigen Kracht-conferentie; 
- de Eigen Kracht-coördinator; 
- het door de familie bedachte plan; 
- de voorbereiding op de conferentie. 
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3. Tevredenheid onafhankelijk Eigen Kracht-coördinator 

Hierin wordt gevraagd naar de tevredenheid van de coördinator 
over: 
- de voorbereiding en uitvoering van de Eigen Kracht-conferentie; 
- de samenwerking met de professionals 
- de ondersteuning door de coach 

 
 

4. Registratie Eigen Kracht-conferentie 
Een document in te vullen door de coördinator nadat haar werk is 
voltooid. Hierin worden gegevens gevraagd over: 
- de aanmelding; 
- wat er gebeurd zou zijn als er geen Eigen Kracht-conferentie 

werd gehouden; 
- de Eigen Kracht-conferentie; 
- de samenwerking met de aanmelder, eventueel andere 

professionals en de coach vanuit de EK©; 
- de gemaakte kosten. 

 
Het plan wordt toegevoegd.  
 
De coördinator verzorgt registratie van de conferentie. Pas daarna 
kan de declaratie (vergoeding van de onkosten) worden ingediend. 
 
 

5. Registratie Eigen Kracht: Follow-up van de conferentie 
Een medewerker van EK© belt drie maanden na de Eigen Kracht-
conferentie. Om dit te kunnen doen, heeft de coördinator de 
namen en telefoonnummers doorgegeven van de sleutelfiguren in 
de familie en eventuele professional(s). 
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De coördinator aan het werk 
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De coördinator aan het werk 
 
In het nu volgende gedeelte staat de coördinator centraal. Als eerste 
wordt het selectieproces beschreven en daarna de inhoudelijke 
ondersteuning, waaronder de werkwijze bij de coaching. Tot slot een 
samenvatting van de belangrijkste elementen in het werk van de 
coördinator. 

 
Het selectieproces van coördinatoren 
 

Voortraject 
De kandidaatstelling van een kandidaat coördinator wordt bekeken door 
een medewerkster van de EKC©. Belangstellenden die werkzaam zijn bij 
een hulpverlenende en/of beslissingsbevoegde organisatie, of die zelf 
een hulpverlenende praktijk hebben, worden extra bevraagd op 
motivatie, mogelijkheden en valkuilen.  
Bij kandidaten waar twijfel is over cv/werkzaamheden wordt na overleg 
contact opgenomen om de twijfels te bespreken.  
De geschiktheid wordt verder wederzijds (kandidaat coördinator en de 
trainers) uitgezocht tijdens de opleiding en bij de organisatie van de 
eerste conferentie. 
 
 

De opleiding 
Tijdens de opleiding worden de deelnemers geactiveerd om na te denken 
over hun mogelijkheden, aandachtspunten en mogelijke valkuilen. Aan 
het einde van de opleiding wordt de voorlopige balans opgemaakt. Na de 
opleiding maken de deelnemers een kort verslag vanuit het profiel van 
de coördinator over hun mogelijkheden en aandachtspunten. Met 
diegenen voor wie het schrijven van een verslag een drempel vormt, 
worden andere afspraken gemaakt.  
Wanneer alle gegevens zijn ontvangen (kopie identiteitskaart, bewijs van 
GGZ model 2 en alle andere gegevens) kan de coördinator aan de slag 
voor een eerste stage-conferentie.  
 
 
De eerste conferentie 
De eerste conferentie is onderdeel van de opleiding en het 
selectieproces. Wanneer de opleiding al enige tijd geleden is, bespreekt 
de coach bij de eerste aanmelding nogmaals de mogelijkheden en 
aandachtspunten. Bij een wederzijds positief besluit bevestigt de coach 
schriftelijk dat de coördinator een certificaat krijgt uitgereikt op een 
bijeenkomst voor coördinatoren. Wanneer er teveel aandachtspunten 
zijn wordt besloten om nog niet tot certificering over te gaan. Er wordt 
een tweede conferentie georganiseerd waarin opnieuw de inschatting 
wordt gemaakt of tot certificering kan worden overgegaan. 
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Zowel de coördinator als de coach kunnen tijdens de evaluatie besluiten 
dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om als coördinator te 
functioneren. Dit besluit wordt eventueel op vraag door de coach 
schriftelijk vastgelegd voor de coördinator en de EK©.  
Als er onvoldoende vertrouwen is voor verdere samenwerking, wordt dit 
persoonlijk meegedeeld in een gesprek.  
 
Behoud van het certificaat 
Om het certificaat te behouden moet minimaal eenmaal per jaar een 
activiteit van de EK© worden bijgewoond: intervisie, bijeenkomst 
vrijwilligers, studiedag…  Het organiseren van een EK-c is uiteraard op 
zich al voldoende.  
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Coaching van coördinatoren 
 
De coördinator en de coach zijn een duo bij elk EK-traject! 
De coaching van coördinatoren is een essentieel onderdeel van EK-c. Het 
zorgt ervoor dat coördinatoren er niet alleen voor staan en dat een EK-c 
onder gedeelde verantwoordelijkheid tot stand komt. Alle conferenties 
worden gecoacht. Afhankelijk van de ervaring van de coördinator kan de 
intensiteit wisselen. De gedeelde verantwoordelijkheid moet echter wel 
worden waargemaakt. 
 
Omdat de coach meerdere coördinatoren begeleidt, vraagt het veel tijd 
om steeds contact te zoeken wanneer de coördinator zelf niets laat 
horen over de voortgang. 
Het is voor de coördinator belangrijk om de coach te informeren op de 
volgende momenten. 
- Na het eerste contact; 
- na de eerste ronde van gesprekken met belangrijke mensen; 
- nadat je contact met de hulpverlener hebt gehad; 
- wanneer de datum voor de conferentie bekend is; 
- wanneer mensen niet willen of mogen komen;  
- wanneer duidelijk is hoeveel mensen zullen komen 
- als de uitnodiging verstuurd moet worden; 
- één á twee dagen vóór de conferentie; 
- en natuurlijk altijd als je zelf wilt overleggen of een vraag hebt. 
 
De houding van de coach 
De opleiding is een eerste aanzet tot het leerproces van de coördinator. 
In de praktijk kunnen er ervaringen zijn die het de coördinator moeilijk 
maken om haar neutrale, onafhankelijke positie te behouden. Wanneer 
nodig informeert de opleider hierover de latere coach, altijd in overleg 
met de coördinator.   
Door coaching tijdens een traject wordt coördinatoren de gelegenheid 
geboden om (bij) te leren. De coach is open en eerlijk over wat goed 
gaat, maar ook over wat anders kan. De coach zorgt er voor goed 
bereikbaar te zijn en laat zich bij afwezigheid vervangen.  
De houding naar de coördinator is activerend: “Hoe ga je het gesprek 
starten, bij wie kun je het best beginnen, hoe denk jij dat deze kwestie 
het beste kan worden aangepakt?” Bij alle te verwachten en 
onverwachte kwesties: “Wat vindt de familie? Hoe zorg je dat zij de 
eigenaar van de conferentie blijven?” 
Soms volgt iemand vanuit de vzw een traject vanop afstand om zo op de 
hoogte te blijven van de creatieve dingen die gebeuren met EKc in 
Vlaanderen. Ook bij lastige trajecten kan het zijn dat door de coach 
advies gevraagd wordt aan een andere coach of iemand met veel 
ervaring in de vzw. Dit zal altijd aan de coördinator meegedeeld worden. 
Ook op dit vlak wordt er zorgvuldig met vertrouwen omgegaan.  
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Coaching vanaf de aanmelding tot na het contact na 1 maand 
 
De Eigen Kracht-coördinator en de coach vormen een duo, zij werken 
in elk traject samen! 
 
Bij de start van de aanmelding. 
Als het een eerste samenwerking is en de coördinator en de coach elkaar 
nog niet kennen, wordt eerst contact gelegd en worden afspraken 
gemaakt over hoe, en hoe vaak er contact zal zijn.  
 
Vervolgens bespreken zij de aanpak voor het eerste contact met de 
hoofdpersonen en de start van het traject: 
 
Er zijn drie mogelijkheden tot het eerste contact: 
- het aanmeldingsformulier van een persoon/gezin (en soms ook van 

een professional) is ingevuld. 
- er is gevraagd of de coördinator wil ondersteunen bij het invullen 

van het aanmeldingsformulier; 
- een persoon/gezin wil eerst meer informatie voordat er wordt 

besloten om aan te melden; 
Deze laatste komt slechts zelden voor, maar voor alle drie de situaties 
geldt dat het stellen van open vragen en het activeren van belang is. 
Vraag vooraf hoe de coördinator het gesprek gaat voeren en welke 
vragen van belang zijn om te stellen. 
 
 
Starten met aanmeldingsformulier(en) 
Bij de start van een traject bekijkt een medewerker van EK© eerst de 
namen van de betrokkenen om na te gaan of het geen bekenden zijn. 
Daarna wordt de situatie besproken om te bezien of er geen inhoudelijke 
belemmeringen zijn.  
Vervolgens wordt het aanmeldingsformulier verstuurd en wordt 
doorgegeven wie de coach zal zijn zodat een (telefonische) afspraak 
gemaakt kan worden om de start door te spreken. Is de aanleiding voor 
de conferentie helder en de voorgelegde vraag/vragen open? Zijn er 
professionals bij betrokken en zijn die op de hoogte van de inhoud van 
het aanmeldingsformulier? Er worden afspraken gemaakt over de start: 
bij wie beginnen en vervolgens? De frequentie van het contact tussen de 
coördinator en de coach is minimaal eenmaal per twee weken.  
Ook als er geen ontwikkelingen zijn, is er even contact. 
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Ondersteuning bij de aanmelding 
Dit kan gebeuren wanneer mensen niet tevreden zijn met het ingevulde 
formulier en na of tijdens een eerste kennismaking het formulier 
opnieuw willen invullen.  
Het aanmeldingsformulier wordt dan ingevuld met de ondersteuning van 
de coördinator: “Hoe wilt u het ingevuld hebben, op papier of in de 
computer? 
Wie wilt u dat er schrijft? 
Voorkennis over de situatie bij de coördinator moet open besproken 
kunnen worden: “Mij is verteld dat u een conferentie wilt organiseren 
omdat er de dreiging is dat u uw huis uit moet…..” 
Coördinatoren wordt geen informatie gegeven waar ze vervolgens niets 
mee kunnen: “Er speelt ook een alcoholprobleem vermoedt de 
professional, maar ik weet niet of ze daar wel over zal beginnen”. 
Dergelijke informatie kan de coördinator in de rol van onderzoeker 
dwingen. 
 
 
Informatief gesprek 
Een persoon/gezin wil eerst een informatief gesprek met een 
vrijwilliger. De informatie over de kwestie waarvoor eventueel een 
conferentie zal worden gehouden hoeft in deze fase bij de vrijwilliger 
nog niet bekend te zijn. Het gaat vooral om de uitleg van de werkwijze 
bij een EK-c. De dvd “Eigen Kracht” kan daarbij helpen. Het verdient de 
voorkeur om dezelfde coördinator in te zetten wanneer het gesprek 
inderdaad tot een aanmelding leidt. Het kan voorkomen dat de 
persoon/het gezin andere wensen heeft met betrekking tot de 
coördinator en er een andere coördinator moet worden ingezet. 
 
 
Gedurende de voorbereiding 
Tijdens de voorbereidende gesprekken met alle betrokkenen worden 
telkens opnieuw de doelen van het gesprek doorgesproken. Het is handig 
om het betreffende werkblad uit de handleiding bij de hand te hebben 
of minstens voorafgaand goed door te lezen. 
Met de coach wordt indien nodig besproken hoe kan worden omgegaan 
met weerstand en boosheid.  
Als er sprake is van twee of meerdere partijen is er aandacht voor de 
balans van beide systemen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan 
de voorbereiding van kinderen. 
De coach let ook mee op of er efficiënt gewerkt wordt. (Zoveel mogelijk 
personen combineren, de buitenste kring kan soms telefonisch worden 
voorbereid.)  
Het zoeken van informanten gebeurt op verzoek van de familie en niet 
op aanraden van de professionals. De informanten zijn te vinden via de 
professional die bij het gezin is betrokken, via de coach of vanuit de 
vzw. 
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De coördinator en de coach overleggen over allerlei dingen :  
Hoe lang duren de gesprekken? Wie maakt de uitnodiging? Als er tijdens 
de conferentie oppas nodig is of andere hand- en spandiensten (met 
name bij grote conferenties), vraagt de coach eerst welke 
mogelijkheden er zijn binnen de familie en bekenden.  
De coach let erop dat coördinatoren met veel ervaring niet hun eigen 
‘manier van doen’ leidend laten zijn: “Ik neem altijd broodjes mee” of 
“Ik houd de conferentie altijd daar”.  
De coach let ook op de tijdsbesteding. Hoe gaat het met de uren van de 
voorbereiding:? “Geef tijdig aan wanneer je denkt meer tijd  nodig te 
hebben. Kom je uit? Waarom niet? Wat heb je meer nodig? Waarom? 
Hoeveel meer?”  
 
De week voor de conferentie 
Alles wordt nog even doorgelopen: ruimte, (onzekere) eindtijd, eten, de 
flappen (de agenda, de afspraken, de voorgelegde vraag/vragen).  
Is afgesproken waar de aanmelder/de professionals zijn na het eerste 
deel?  
Het document ‘Het plan’ wordt nog eens doorgelopen, zodat men voor 
de professional binnenkomt de vragen kan stellen om het plan concreet 
te maken.  
De afspraak wordt gemaakt dat het document eerst naar de coach wordt 
gemaild voor het naar alle deelnemers gaat. Tevredenheidsformulieren 
voldoende, bij elk formulier een envelop? Probeer ze meteen ingevuld te 
krijgen en vertel dat ze deze in een gesloten envelop kunnen 
teruggeven.   
Misschien zijn er mensen die coördinator willen worden of ook een 
conferentie willen. Neem folders mee voor mensen die ‘iets’ met EK-c 
willen doen nadien.  
De coach benadrukt nog eens bereikbaar te zijn tijdens de conferentie.  
Er wordt nog stilgestaan bij de sleutelvraag: “Zoals je nu aan het einde 
van de voorbereiding naar de komende conferentie kijkt: kan iedereen 
veilig deelnemen?” 
Graag na de conferentie contact over de afloop opnemen 
De coach vraagt om het plan zo snel mogelijk na de conferentie uit te 
werken, want de uitvoering begint meestal meteen na de conferentie. 
Het streven is om het plan binnen twee werkdagen te versturen. Let op 
het voorbeeldplan in de handleiding! 
 
Na de conferentie 
Document “Het plan” wordt doorgenomen: is het concreet? Inhoudelijk 
geen wijzigingen aanbrengen, maar van steekwoorden mogen wel zinnen 
worden gemaakt. Geen mooier taalgebruik ervan maken, taalfouten 
mogen wel worden veranderd. 
Versturen de twee werkdagen naar alle deelnemers, ook aan het kind 
voor wie het plan werd gemaakt! 
Het registratieformulier van de conferentie wordt ingevuld, daarna kan 
ook de afrekening van de gemaakte kosten worden opgemaakt.. 
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De werkwijze van de coördinator en de samenwerking worden 
geëvalueerd: wat ging goed, aandachtspunten voor de volgende keer?  
Pas daarna wordt opnieuw een afspraak gemaakt over beschikbaarheid.  
De coach vraagt ten slotte om de data van het contact na vier weken in 
de agenda te noteren.  
 
Contact 1 maand 
1 maand nadat de conferentie heeft plaatsgehad heeft de coördinator 
telefonisch contact met ten minste twee personen, om na te gaan of het 
plan inmiddels in werking is. De coach vraagt om de uitkomst van dit 
gesprek terug te koppelen. 
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De coördinator aan het werk 
 
Bij de uitvoering van het werk is de houding van de coördinator 
belangrijk 
Deze houding is samen te vatten in een viertal elementen: 
- onafhankelijk en neutraal; 
- zorgvuldig omgaan met informatie; 
- het actief maken van de deelnemers (activeren); 
- het samenwerken. 
 
Onafhankelijk en neutraal 
Onafhankelijk betekent: niet verbonden aan een organisatie die hulp 
biedt of beslissingen neemt. De coördinator heeft geen belangen bij de 
inhoud van het plan.  
Een coördinator bepaalt nooit hoe het plan eruit zou moeten zien, dus je 
geeft geen mening of advies.  
 
Het kan zijn dat er vanuit de werk- of levenservaring van de coördinator 
kennis is over de problematiek waar de conferentie voor wordt 
georganiseerd. Dan is er dus mogelijk ook kennis over de eventuele 
oplossingen en kan het lastig zijn om een onafhankelijke positie in te 
nemen; je hebt immers misschien een goed idee over wat zou kunnen 
helpen, want het heeft voor jezelf of mensen die je kent toch ook 
geholpen? Maar het gaat ook in dat geval niet over jouw mening en 
oplossing. Blijf bij je taak! 
 
Zeg niet: “Weet je wat in jullie situatie goed zou kunnen helpen?” 
Maar: “Welke informatie hebben jullie nodig om een plan te kunnen 
maken?” 
 
Neutraal zijn betekent dat je geen oordeel hebt over wat er is gebeurd 
en wie daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Je hebt een open 
houding naar alle betrokkenen en geeft iedereen dezelfde kans om op de 
conferentie aanwezig te kunnen zijn en zijn of haar mening te kunnen 
uiten. Het gaat er niet om wat jij vindt. Word geen partij! 
 
Als iemand je vraagt: “Wat vind je nou van die vader die zijn kind 
slaat?” of  
“... van die vrouw die zoveel schulden heeft dat ze haar huis uit moet?” 
 
Zeg dan niet: “Ja het is inderdaad verschrikkelijk asociaal dat iemand 
het zo uit de hand laat lopen.” 
Maar: “Het gaat er niet om wat ik ervan vind, ik kom om jullie te 
ondersteunen bij de organisatie zodat jullie bij elkaar kunnen komen en 
samen een plan kunnen maken.” 
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Neutraal zijn betekent ook dat je geen argumenten gebruikt die een 
oordeel in zich dragen. Bijvoorbeeld als iemand niet wil of durft te 
komen. 
 
Zeg niet: “het is toch vanzelfsprekend dat je zoiets doet voor iemand 
die het moeilijk heeft!” 
Maar: “Wat zou u kunnen helpen, zodat u er wel bij kunt zijn?” 
Of      “hoe zou het voor u zijn als u niet kan deelnemen?” 
….   
(zie ook voorbeelden ‘ja, maar…’ p XXX) 
 
Zorgvuldig omgaan met informatie 
De inhoud van de problematiek die de aanleiding is voor de conferentie 
moet bij alle betrokkenen bekend zijn. Als je niet weet wat er aan de 
hand is, kun je immers niet meedenken over de oplossing. De persoon of 
het gezin waar de conferentie voor wordt georganiseerd, zal zich dat 
realiseren. Vaak is dit al met hen besproken door de aanmelder. In die 
gevallen waarbij de coördinator ondersteunt bij het invullen van het 
aanmeldingsformulier wordt dit door de coördinator besproken. 
Het is niet de bedoeling om zelf iets aan de problematiek toe te voegen. 
 
Zeg niet: “Ik denk dat het ook goed zou zijn om het in de conferentie te 
hebben over de schulden, die kunt u volgens mij niet zo goed aan.” 
Maar: “Zijn er nog andere die zaken die moeilijk voor u zijn en die u 
wilt bespreken? 
 
Vervolgens zal de coördinator nagaan of iedereen die naar de 
conferentie zal komen op de hoogte is van de zorgen die spelen.  
Dit doe je pas na toestemming van de persoon of het gezin waarvoor de 
conferentie wordt gehouden. Vaak kiest die persoon ervoor om eerst zelf 
te vertellen wat er aan de hand is en dat er een conferentie zal  
worden georganiseerd. 
 
Wat mag en moet de coördinator met betrekking tot de inhoud van 
de problematiek?  
Het bespreekbaar maken van de problematiek hoort bij je werk:  
Ook hier geldt dat de coördinator geen mening, oordeel of oplossing over 
die problemen heeft.  
 
“Degene waar de conferentie voor wordt gehouden vindt het goed dat ik 
u vertel wat er aan de hand is, zodat u kunt meedenken”.  
 
Als er in de gesprekken met andere familieleden, bekenden of 
professionals door hen informatie wordt gegeven, ga je daar 
vertrouwelijk mee om. Vertel nooit zonder toestemming wat iemand jou 
vertelt aan een ander! Je bent dan partij geworden en je hebt je 
onafhankelijke positie verloren.  
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Nieuwe informatie over de problematiek 
Het kan gebeuren dat iemand met nieuwe informatie komt over 
problemen, zoals: “Het staat er  niet, maar ze hebben hoge schulden.”  
 
Zeg niet: “O goed dat u dat zegt, daar zal ik ze eens over aanspreken.” 
Maar: “Ik beschouw deze informatie als vertrouwelijk en ik zal er niets 
mee doen. Wat vindt u dat ermee moet gebeuren? “ 
 
Vraag wel of die persoon deze informatie wil bespreken met de mensen 
voor wie de conferentie wordt georganiseerd. Want er kan immers geen 
volledig plan worden gemaakt als niet alle informatie bekend is. 
Als die persoon dat niet wil of durft en jou vraagt om het te bespreken, 
heb je dus toestemming en is het van belang om dat ook te doen.  
Zeg dan wel dat je dan toestemming wilt om zijn of haar naam te 
noemen en maak duidelijk dat je het namens hem of haar bespreekt. 
Dan is je vraag aan de persoon of het gezin: “Er is mij door X gevraagd 
om met u te overleggen of uw schulden ook als onderwerp zullen worden 
besproken tijdens de conferentie”. 
Het kan zijn dat de persoon of het gezin dat niet wil. Misschien is de 
schaamte te groot, of misschien beschouwen ze het niet als een groot 
probleem. Respecteer dat besluit. 
 
Zeg niet: “Ik vind dat het moet worden besproken, want schulden 
moeten worden betaald”. 
Maar: “U bepaalt wat uw problemen zijn en wat er besproken mag 
worden. Het is uw conferentie”. 
 
Activeren = “op een heel actieve manier passief zijn!” 
 
“Als je zelf weinig werk verricht, doe je je werk goed”. Dit is een 
uitspraak van een Eigen Kracht-coördinator. En hij heeft gelijk. Doe niets 
voor de ander wat die ander zelf kan.  
Ook al ben je als coördinator eindverantwoordelijk voor de organisatie 
en het verloop van de conferentie (de regisseur), hoe meer de mensen 
zelf doen hoe beter je je werk doet. 
Je laat meer respect zien als je ervan uitgaat dat mensen iets zelf 
kunnen dan wanneer je dingen (ongevraagd) van ze gaat overnemen en 
regelen. 
 
Zeg niet: “Ik zal het buurthuis wel bellen en ik zorg wel voor het eten.” 
Maar: “Is er iemand onder jullie die het buurthuis kan regelen? Wat 
willen jullie eten en drinken en is er iemand die dat kan regelen?” 
 
Het komt voor dat mensen niet (meer) de moed hebben of moe zijn van 
alles. Vul echter nooit bij voorbaat in dat jij het wel zult doen. Probeer 
ook dan de mensen weer actief te krijgen. Als dat niet lukt probeer je 
andere mensen uit het netwerk actief te krijgen en pas als je dat alles 
hebt geprobeerd ga je het zelf doen.  
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Samenwerken 
De coördinator probeert een goede samenwerking op te bouwen met alle 
betrokkenen. Ook al voel je meer sympathie voor de een dan voor de 
ander, in je werk laat je dat niet merken. Als je een oordeel hebt over 
een persoon, laat dat dan niet blijken in je houding. Iedereen krijgt van 
jou dezelfde kans: om te komen, om op een veilige manier deel te 
nemen en om de gewenste informatie te krijgen. 
Met professionals werk je niet beter of slechter samen dan met de 
familie.  
Ook zij hebben recht op een onbevooroordeelde houding en ook voor hen 
geldt dat je ervoor zorgt dat ze kunnen komen, op een veilige manier 
kunnen deelnemen en de gewenste informatie krijgen. 
 
Goed samenwerken betekent ook: aan je coach en collega-coördinatoren 
inzicht geven in wat je doet. Wees open over waar je mee bezig bent en 
wat je moeilijk vindt. Durf te vragen, durf kwetsbaar te zijn.  
Zeg het wanneer het je haast niet lukt om geen oordeel te hebben, 
omdat je het zo erg vindt wat die persoon heeft gedaan.  
Zeg het als je bang bent om ergens naar toe te gaan, omdat die persoon 
agressief kan zijn. 
Meestal is na het bespreken daarvan een stuk spanning weg en lukt het 
wel om met die persoon een gesprek te voeren zonder oordeel of angst. 
Onthoud dat boosheid nooit echt tegen jou gericht zal zijn, juist omdat 
je geen partij bent. 
 

Het eerste kwartier schold de vader alleen maar. Ze hadden de kinderen 
weggehaald. Het lukte de coördinator om rustig te blijven en steeds opnieuw te 
zeggen: “Ik hoor dat het heel moeilijk voor u is. Daarom is deze conferentie 
een kans. Ik kom om te kijken wat ik kan doen om u te ondersteunen bij de 
organisatie daarvan.” 
De vader kalmeerde en realiseerde zich dat de coördinator er niets aan kon 
doen dat zijn kinderen niet meer thuis waren. En hij besloot om mee te 
werken. 

 
Verdere ondersteuning 
Naast de coaching zijn er regelmatig bijeenkomsten waar coördinatoren 
hun praktijkervaringen uitwisselen. De vzw organiseert deze 
bijeenkomsten in samenwerking met coördinatoren en andere 
vrijwilligers. Meestal worden de lopende voorbereidingen besproken, 
daarnaast wordt er een thema uitgediept en coördinatoren gaan met 
elkaar in overleg over hun ervaringen.  
Er wordt regelmatig ook digitaal een nieuwsbrief gemaild. 
De medewerkers van de vzw EK© en de coach kan je steeds telefonisch 
of via mail bereiken voor alle inhoudelijke vragen of ondersteuning, 
praktische vragen of bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan nieuwe 
folders of ander materiaal.  
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Werkblad 1: De fantasiefamilie  
 
De situatie van Erna, Jan en hun twee kinderen 

  
Tussen de ouders van Leen (14 jaar) en Sam (8 jaar) zijn veel spanningen.  
Jan, de vader, verloor volstrekt onverwacht zijn baan. Hij gaat daar erg 
onder gebukt. Hij hield van zijn werk, was er bijna altijd mee bezig en 
weet nu met zijn vrije tijd geen raad. Hij is vaak somber, maar ook 
regelmatig heel opstandig.  
Erna, de moeder, vindt het heel moeilijk om met deze situatie om te gaan. 
Ze was eraan gewend om veel alleen te zijn en bijna alles zelf te beslissen 
en te regelen.  
Daarnaast zijn de financiële omstandigheden inmiddels zeer nijpend. Er 
zijn fikse schulden gemaakt en Erna en Jan maken elkaar daarover 
verwijten.  
De kinderen hebben veel last van de spanningen en ruzies en zijn veel bij 
de buren (Ahmed en Fatima).  
Deze buren hebben geen kinderen en hebben veel tijd en aandacht. Leen 
en Sam zijn er graag.  
Voor de beide grootouderparen René en Nicole en Eddy en Els zijn de 
spanningen erg merkbaar en zij maken zich zorgen.  
Ook Mira, de zus van Jan, en haar man Piet zijn bezorgd. Hun dochter 
Anke heeft goed contact met Leen en zit ook bij haar op school. Van haar 
horen ze dat het met Leen op school niet goed gaat.  
Als Erna tijdens een gesprek op school van de leerlingbegeleider  van 
Leen hoort dat Leen zich vreemd gedraagt en regelmatig is betrapt op 
diefstal, is de maat vol. Omdat ze zich realiseert dat de situatie alleen 
maar verergert en het risico bestaat dat het gezin uiteen valt, zoekt 
Erna contact met een CAW (Centrum Algemeen Welzijn). De 
Hulpverlener die zij daar treft heeft een aantal gesprekken met Erna en 
Jan. 
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Werkblad 1: De fantasiefamilie 
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Werkblad 2: Vragen stellen 

 
Soorten vragen 
 

Open vragen: 
-  geven alle ruimte om zelf vorm aan het antwoord te geven 
- geven ruimte om een eigen mening of visie te verwoorden 
- zijn uitnodigend 
- beginnen met: wat, hoe, waar, wanneer en waarom 
- zijn effectief voor het achterhalen van mening, gevoelens, 

beleving en nodigen uit tot een uitgebreid antwoord 
 

Waarom-vragen: 
- zijn open van aard 
- leveren meestal feitelijke informatie op 
- zijn vragen naar oorzaken of verklaring 
- zijn in contact met kinderen minder geschikt 
- worden vaak opgevat als schuldvraag 
- kunnen meestal worden vervangen door vragen met ‘wat’ en ‘hoe’ 
- zijn minder effectief in een vraaggesprek 

 
Gesloten vragen: 
- de mogelijkheid tot antwoorden is beperkter 
- zijn effectief voor het achterhalen van concrete gegevens (feiten) 
- zijn vaak met ja of nee te beantwoorden 
- nodigen meestal uit tot een kort antwoord 
 
Suggestieve vragen: 
- de vragensteller stuurt de inhoud van het antwoord (suggesties) 
- bevatten vaak waardeoordelen 
- geven geen ruimte om de eigen mening of visie te verwoorden 
- zijn niet effectief in een vraaggesprek 
 
Meervoudige vragen: 
- bevatten meerdere vragen tegelijk (dubbele vraag) 
- brengen verwarring bij degene die antwoordt (op welke vraag te 

antwoorden?) 
- brengen verwarring bij degene die vraagt (op welke vraag is dit 

een antwoord?) 
- zijn niet effectief in een vraaggesprek 

 
Combinatie van suggestieve en meervoudige vragen 
- zijn invullend 
- geven geen ruimte om eigen mening of visie te verwoorden 
- zijn niet effectief in een vraaggesprek 
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Effectieve vragen zijn: 
- open vragen 
- gesloten vragen 
- doorvragen 
 
Niet effectieve vragen zijn: 
- suggestieve vragen 
- meervoudige vragen 
- waaromvragen 

 
Vormen van doorvragen: 
- vraag herhalen 
- vragen om uitleg 
- antwoord herhalen 
- antwoord samenvatten 
- om een voorbeeld vragen 
- zwijgend doorvragen 
 
 

Open vragen stellen 
Voor het verkrijgen van informatie zijn open vragen (wat, hoe, wie, 
wanneer, waar) heel effectief. 

 
 
Gesloten vragen kunnen ook informatie bieden, maar geven meestal 
vooral kort duidelijkheid en zijn soms nodig ter controle van wat je 
meende te horen. Gesloten vragen dwingen tot activiteit bij de 
vragenstellers (broeden op de volgende vraag) en helpen bij het 
aangeven van een kader voor het gesprek. De start van een gesprek met 
voortdurend open vragen maakt antwoorden soms moeilijk: ‘Wat vraag 
je me nou? Waar moet ik beginnen?’. Met gesloten vragen wordt het 
onderwerp concreet en geeft de vrager een zeker houvast. Daarna is 
doorvragen (naar een voorbeeld of uitleg) behulpzaam. 

 
 

Suggestieve vragen vormen een valkuil voor de vragensteller: die is in 
feite niet aan het luisteren. 
 
 
Meervoudige vragen maken het kader van het gesprek weer minder 
helder en wijzen op nog niet uitgekristalliseerde gedachtevorming aan 
de kant van de vrager. 
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Waaromvragen zijn meestal niet behulpzaam. Ze leiden (vaak door de 
toon ervan) tot het afleggen van verantwoording, niet tot het geven van 
informatie. 
Samenvatten is nuttig, maar brengt het risico mee van ‘invullen’. Een 
gesloten vraag daarna ter controle kan dat risico wegnemen. 
 
 
Op vragen die met ‘Hoe’ en ‘Wat’ beginnen is een uitgebreider antwoord 
te verwachten. 
Vragen die beginnen met ‘Kun je’, ‘Wil je’, ‘Heb je’, ‘Zou je’ worden 
meestal als gesloten vragen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord. Kinderen 
doen dat sneller en makkelijker dan volwassenen. Volwassenen gaan er 
uit beleefdheid toch op in; zij accepteren vragen die tevens ‘de relatie 
bepalen’. Kinderen doen dat meestal niet of vragen zich af: waar wil die 
volwassene heen? 

 

NIET HET PROBLEEM, MAAR DE OPLOSSING CENTRAAL stellen.  

Soms lijken mensen zich niet te kunnen voorstellen dat verandering 
mogelijk is of dat mensen zouden kúnnen helpen nadenken. De juiste 
vragen stellen kan dan helpen om de kracht van de ander boven te 
halen.  Daarbij is belangrijk om in plaats van op het probleem,  je op de 
oplossing te richten. Daarmee komt de focus ook makkelijker op de 
toekomst te liggen in plaats van op het verleden. Problemen en zorgen 
worden zo vaker als uitdagingen gezien met het gezin en hun omgeving  
als de experten. 

De kracht van deze manier van vragen stellen is dat het datgene 
versterkt wat iedereen in potentie al kan hebben: zelfvertrouwen, 
zelfwaardering, betrokkenheid en engagement.  

Alles wat je aandacht geeft, groeit (Aristoteles, 384-322 v. Chr.) 

Enkele voorbeelden van ‘handige vragen’:  

• Wat zal dit gesprek voor jou de moeite waard maken? 
• Stel dat vannacht als door een wonder jouw probleem is opgelost. 

Waaraan zul je dat morgenochtend als eerste merken? 
• Wat doe je nu niet dat je dan wel zult doen? 
• Wat gaat er nu al goed? En wat nog meer? 
• Waar wil je meer van gaan doen? 
• Op welk terrein wil je de meeste verbetering zien? 
• Wie of wat kan jou helpen om je doel te realiseren? 
• Wat is de eerste stap die je gaat zetten om de oplossing te 

verwezenlijken? 
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Werkblad 3: Vijf stappen in een gesprek 
 
Een belangrijk doel van de voorbereidingsgesprekken is om informatie en 
advies te krijgen van degene met wie je spreekt. Dat geldt ook voor 
kinderen en jongeren. Vraag ook aan hen om advies en neem ze serieus. 
In een duidelijk en overzichtelijk gesprek zijn vijf stappen te 
onderscheiden. Hieronder volgen wat voorbeelden van vragen die bij die 
stappen passen. Omdat de meeste coördinatoren het moeilijker vinden 
om de vragen aan kinderen te stellen dan aan volwassenen, zijn deze 
vragen op kinderen en jongeren afgestemd. 
De meeste vragen kunnen echter (enigszins aangepast) ook aan 
volwassenen worden gesteld. 
 
Wees je ervan bewust dat het geen hulpverleningsgesprekken worden. 
Met name bij het vragen naar de beleving ligt dat risico op de loer. 
Vraag naar het gevoel over de conferentie, niet naar het gevoel over wat 
er allemaal is gebeurd. Het is goed om inlevend te zijn, maar houd je bij 
je taak. 
 
Vijf stappen in een gesprek 
 
Verkennen 
Weet je wat een Eigen Kracht-conferentie is? Weet je waarom een Eigen 
Kracht-conferentie wordt gehouden? Wat wil je nog meer weten over de 
conferentie? 
 
Beleving vragen 
Hoe voel je je over de conferentie? Hoe voelt het dat de mensen die jij 
kent bij elkaar komen? 
 
Mening vragen 
Wat vind jij? Wat vind jij nou belangrijk als je denkt aan…? Wie zijn voor 
jou belangrijk? Hoe zou jij het willen hebben? Als je vader op de 
conferentie komt, wat vind jij daar dan van? Wie wil jij bij de 
conferentie hebben? Wat vind jij belangrijk dat er gebeurt? Hoe denk jij 
erover? Wat zou jij willen dat er in het plan komt te staan? 
 
Advies vragen 
Wat zou er nu moeten gebeuren? Hoe zou jij het willen? Heb jij een 
idee? Wat is jouw plan? Hoe zou jij dat opgelost willen zien? Wat zou jij 
willen? Wat vind jij erg belangrijk hierbij? Wat lijkt jou een goede 
oplossing? Wat is een handige / goede plek om een conferentie te 
houden? Wat of wie kan jou helpen om je op je gemak te voelen? Is er 
iemand nodig die je helpt om te zeggen wat jij wilt? Naast wie wil je 
graag zitten? Wie zou jij willen uitnodigen?  
Denk je dat we iets te eten en drinken nodig hebben? Wat vind jij 
lekker? 
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Afspraken maken 
Welke afspraak gaan wij nu maken? Wat kunnen wij hierover afspreken? 
Wat wil jij zelf doen? Wat zou jij kunnen doen tijdens de conferentie? 
Wil jij de uitnodiging maken? Heb je daarbij hulp nodig? Zullen we samen 
een keer naar dat buurthuis gaan kijken? Bel je me als je nog vragen 
hebt? Wanneer zal ik jou weer bellen? 
 
 
Gebruik in het gesprek met kinderen en jongeren ook de laatste twee 
stappen 
 
In de meeste gesprekken met kinderen gebruiken volwassenen wel de 
eerste drie stappen. Advies vragen en het maken van afspraken blijven 
nogal eens achterwege. 
Het doorvragen in het contact met het kind richt zich op het verkrijgen 
van voldoende informatie om een conferentie te kunnen organiseren en 
om de veiligheid daarbinnen te verzekeren. Doorvragen kan beginnen 
met “Noem eens een voorbeeld”; “Wat bedoel je daarmee?”; “Vertel 
eens…”. 
Uitdiepen of doorvragen is belangrijk, omdat informatie daarmee veel 
meer betekenis krijgt. (zie ook werkblad 2) 
 
 
Het is verder belangrijk om de woordkeuze aan te passen aan de 
leeftijd, geen lange vraag te stellen (het kind gaat in op het laatste 
deel, terwijl de vragensteller meestal in het eerste deel de open vraag 
stelde) en je te realiseren dat je gedrag (laten zien dat je benieuwd 
bent naar het antwoord) veel bijdraagt. 
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Werkblad 4: Vertrouwelijkheid  en nieuwe informatie 
 
In principe is het de bedoeling dat een cliënt zelf het 
aanmeldingsformulier invult.  Wanneer dit niet lukt om welke reden dan 
ook, dan kan de aanmelder daarbij helpen.  Het is echter minimaal de 
bedoeling dat het formulier samen met de cliënt ingevuld wordt zodat 
deze kan beslissen wat er geschreven wordt en dus welke informatie via 
het aanmeldingsformulier gedeeld mag worden.   
Uiteraard komt elke Eigen Kracht-coördinator die een gezin/ de cliënt 
ondersteunt bij de voorbereiding van een Eigen Kracht-conferentie, in 
aanraking met privacy gevoelige gegevens. Hij of zij is door een contract 
gebonden hier zorgvuldig mee om te gaan.  
 
Wanneer iemand, na de opleiding tot onafhankelijk Eigen Kracht-
coördinator besluit om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de Eigen 
Kracht Centrale, sluit  zij op dat ogenblik een overeenkomst af door het 
invullen van de informatie- en afsprakennota voor vrijwilligers. In deze 
overeenkomst staat als 5e punt: 
 
Discretieplicht:  
 

“Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dat je, omwille van de 
functie die je uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij 
aan diegenen die het recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het 
kan gaan om informatie die je krijgt van cliënten of patiënten, maar ook 
om informatie die je hebt over de organisatie waar je als vrijwilliger werkt. 
Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele 
medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor de 
hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie.” 

In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het Beroepsgeheim, 
volgens artikel 458 van het Strafwetboek. 
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 
vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of 
beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze 
bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of 
voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en 
buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, 
worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en 
met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank vermenigvuldigbaar 
met de wettelijke opcentiemen” 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een 
vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is 
(bv. monitoren bij mindervaliden, vrijwilligerswerk bij de diensten 
slachtofferhulp, in rusthuizen,). 

Hierbij geldt eveneens artikel 458bis Sw. (Melding bij Procureur des Konings 
in geval van ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale 
integriteit van een minderjarige of van een kwetsbare persoon). 

 



   

Vzw, Eigen Kracht Centrale  © EKC - Handleiding  
Gelbergenstraat 48 – 3471 Kortenaken  98 EK-coördinatoren 2019  
   
  

Bij twijfel over discretieplicht, neem steeds contact op met de coach 
of met de Eigen Kracht Centrale! 
 
Nieuwe informatie:  
Het komt voor dat een familielid/iemand uit het netwerk of een 
professional met nieuwe informatie bij de coördinator komt. 
 

“Er staat wel op het formulier dat mijn dochter wordt 
geslagen, maar niemand weet dat ik ook geslagen word” 
“De familie weet er denk ik niets van, maar als professional 
heb ik vermoedens van seksuele toenaderingen door de oom.” 

 
Bij deze kwesties is het van groot belang om vertrouwelijk met deze 
informatie om te gaan. De coördinator kan deze nieuwe informatie 
zonder overleg niet aan anderen geven, omdat daarmee de 
vertrouwelijkheid wordt geschaad. Bovendien gaat dit ook ten koste van 
de neutrale, onafhankelijke positie van de coördinator.  
Activeer degene die met de informatie komt, om er zelf mee aan de slag 
te gaan. Zowel de familie als de professional(s) moeten zich realiseren 
dat alleen openheid over alle problemen kan leiden tot een volledig 
plan; wanneer anderen over een bepaalde kwestie niets weten, kunnen 
ze daar immers ook geen oplossing voor bedenken. 
Het is niet mogelijk om voor deze situaties een standaardoplossing te 
hebben. Elke situatie is uniek en vraagt om een specifieke aanpak. 
Overleg altijd met de coach wat je kunt doen. 
 
Ondanks dat zijn er voorbeelden van reacties te geven, voor het geval je 
als coördinator door nieuwe informatie wordt overvallen: 

 “Ik zal niets met deze informatie doen, wat zou u ermee kunnen 
doen?” 

 “Wanneer anderen hiervan niets weten, kunnen ze er ook geen 
oplossing voor zoeken.” 

 “Is er misschien iemand die u hierbij kan helpen?” 

 Zijn er nog mensen die dit weten en die u misschien kunnen helpen 
om dit bespreekbaar te maken? 

 
Uitzonderingen 
Het kan voorkomen dat de informatie van zeer ernstige aard is.  
 

“Als oma weet ik dat de kinderen worden mishandeld, ze 
durven dat alleen aan mij te vertellen.” 

 
Er is een grens aan vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid. Deze grens 
wordt bereikt wanneer iemand (de coördinator) kennis heeft van het feit 
dat er een misdrijf wordt begaan of zal worden begaan waardoor de 
algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar komt  
Onderneem echter nooit stappen zonder overleg met de coach. 
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Werkblad 5: Voorbereiding van familie en bekenden 
 
Doelen van dit gesprek: 
- Informatie geven(over de werkwijze van EK-c en de taak van de 

coördinator). 
- Reden en doel (het aanmeldingsformulier [laten] invullen of 

doornemen). 
- De kring zo groot mogelijk (wie mogen er komen). 
- Veilig kunnen deelnemen (wat hebt u nodig om er bij te zijn?). 
- Informatie van professionals gewenst? 
- Praktische zaken ( plek, datum, tijd, eten, drinken, uitnodiging 

etc.). 
- Overgebleven vragen beantwoorden. 
- Afspreken hoe er contact zal worden gehouden in de 

voorbereidingsperiode voor de conferentie. 
 
Informatie over de Eigen Kracht-conferentie: 

- Wat is al bekend over Eigen Kracht? 
- Gebruik de kenmerken (blz. 17 ) van de EK-c voor de uitleg 

Ook de dvd en de folder kunnen worden gebruikt. 
- Wanneer gewenst kan ondersteuning worden geboden bij het invullen 

van het aanmeldingsformulier. 
- Belangrijke is dat het hele traject verloopt zoals mensen zelf willen. 
 
Bespreken wat de reden en het doel van de conferentie is: 

- Controleer met behulp van het aanmeldingsformulier of de reden en 
het doel van de conferentie duidelijk is. 

- Zie erop toe dat de voorgelegde vraag open gesteld is (Wat is nodig 
om…) en nog geen oplossing aangeeft. 

 
De kring zo groot mogelijk: 

- Vraag aan elk familielid en persoon uit het netwerk wie er volgens 
hem/haar bij horen. 

- Vraag of zij eerst zelf contact met deze personen opnemen. 
- Wees vasthoudend en vraag door als er drempels zijn om personen uit 

te nodigen: “Wat zou er kunnen gebeuren als hij of zij komt? Kunt u 
iets bedenken waardoor dat niet gebeurt? Of is er iemand anders die 
dat zou kunnen weten?”. 

- Geef ruimte voor aarzelingen: soms hebben mensen tijd nodig om te 
vertrouwen dat zij zelf aan zet zijn bij een EK-c.  

 
Veilig deelnemen: 
- Heeft u al nagedacht wat u wilt zeggen tijdens de EK-c, en hoe? 
- Lukt het om uw mening te geven, of wilt u daarbij ondersteuning? 
- Wat kan u helpen om te zeggen wat u wilt zeggen (kom niet te snel 

met eigen oplossingen)? 
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-  Zou het helpen als iemand die u vertrouwt u extra ondersteunt bij 
de conferentie? 

- Als er kinderen bij de conferentie betrokken zijn, vraag wie de 
vertrouwenspersoon zou kunnen zijn voor het kind (het kind zelf 
wordt dat ook gevraagd). 

- Kan deze persoon het kind steun geven en zorgen dat de mening van 
het kind wordt gehoord? 

- Vraag toestemming om persoonlijk het kind voor te bereiden. 
 
Informatie van professionals: 
- Welke informatie is er nodig in het eerste deel van de conferentie? 
- Wilt u deze personen eerst zelf benaderen voor ik contact opneem? 
 
De organisatie van de conferentie: 
- Wilt u iemand van de deelnemers spreken voor de conferentie? 
- Is er iets speciaals dat u graag wilt tijdens de EKc? 
- Wie zal de deelnemers welkom heten, de conferentie openen? Wilt u 

dat we op een speciale manier beginnen (gebed, zang, etc.)? 
- Wie kan het beste vertellen wat de reden voor de conferentie is en 

welke vraag of vragen er beantwoord moeten worden?  
- Wat is een geschikte plek, datum, tijd? 
- Hoe moet de uitnodiging worden?  
- Wat voor eten en drinken wilt u tijdens de conferentie? Wilt u dat 

zelf verzorgen of is daar hulp bij nodig? 
- Zijn er nog andere zaken die moeten worden geregeld? 
- Wat kunt en wilt u zelf regelen? 
- Is er hulp bij nodig? Wie zou kunnen helpen?  
 
Bespreek hoe de uitnodiging wordt gemaakt. Denk aan: 
- Als de conferentie over kinderen gaat iets persoonlijks van hen 

(eventueel een tekening, bijvoorbeeld: “Wilt u naar mijn Eigen 
Kracht-conferentie komen?). 

- Er in (laten) zetten wie er komen. 
- Doel van de bijeenkomst. 
- Iets over eten, drinken, speelgoed. 
- Routebeschrijving. 
 
Vragen: 
- Heeft u nog vragen? 

 
Afspraken 
- Hoe houden we contact over de vorderingen tijdens de verdere 
 voorbereiding? 
- Maak afspraken over telefonische bereikbaarheid. 
Laat aan het eind van het gesprek uw informatie achter: 
- Folders. 

- telefoon nummer en eventueel email adres voor deze EKc.  
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Werkblad 6: Voorbereiding van een vertrouwenspersoon 
 
Ervaring leerde ons dat er voor een kind of jongere vaak een steunfiguur 
nodig is die tijdens de conferentie kan ondersteunen.  
Ook een volwassene geeft regelmatig aan extra ondersteuning te willen. 
Het is van belang om met de gekozen persoon (vertrouwenspersoon), te 
bespreken op welke momenten en hoe er wordt ondersteund.  
Om te voorkomen dat er over iemand wordt gesproken zonder dat zij of 
hij erbij is, heeft het de voorkeur dat het kind, de jongere of de 
volwassene (de hoofdpersoon) bij dit gesprek aanwezig is.  
 
Heb aandacht voor: 
- Op welke momenten is ondersteuning nodig? 
- Wat kan de vertrouwenspersoon dan doen?  
 
Probeer ook nu om hen zelf met ideeën te laten komen en geef pas 
suggesties als dat niet lukt.  
 
Ideeën die in de praktijk onder meer worden bedacht zijn: 
 
- We (de hoofdpersoon en de vertrouwenspersoon) gaan samen alvast 

naar de ruimte waar de conferentie wordt gehouden; 
- we maken samen de uitnodiging; 
- we bereiden goed voor wat de hoofdpersoon wil zeggen en schrijven 

dat op; 
- als het niet lukt om het zelf voor te lezen dan kan de 

vertrouwenspersoon dat doen; 
- we vertellen zelf aan de kring dat er een vertrouwenspersoon is of 

vragen iemand anders om dat te doen; 
- als het heftig of juist saai wordt, gaan we samen even naar buiten.  
- er wordt op gelet of de anderen in de kring wel naar de mening van 

de hoofdpersoon vragen en luisteren; 
- als er alleen maar negatieve dingen worden gezegd, vertelt de 

vertrouwenspersoon positieve dingen; 
- als de hoofdpersoon het ergens niet mee eens is en het niet durft te 

zeggen, zegt de vertrouwenspersoon het; 
- de vertrouwenspersoon let erop of de hoofdpersoon het echt wel 

eens is met het plan. 
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Werkblad 7: Voorbereiding van kinderen en jongeren 
 
Doelen van dit gesprek: 
- Kennismaken. 
- Informatie geven over wat een EK-c is en wat de coördinator doet. 
- Reden en doel (vragen of het kind weet waar de conferentie over 

gaat en dat de mensen die daar komen proberen een plan te maken). 
- Grote kring (proberen om zoveel mogelijk mensen te laten komen: 

wie moeten er volgens jou bij zijn?). 
- Veiligheid (wat heb jij nodig om er bij te zijn en om te zeggen wat je 

belangrijk vindt?). 
- Informatie nodig van professionals? 
- Praktische zaken bespreken( plek, datum, tijd, eten, drinken, 

uitnodiging etc.). 
- Overgebleven vragen beantwoorden. 
- Afspreken hoe er contact zal worden gehouden in de 

voorbereidingsperiode. 
 
Kennismaking en informatie: 
- Maak kennis. 
- Leg uit wie je bent en waarom je komt. 
- Wat weet je al over de Eigen Kracht-conferentie? 
- Reden en doel van de bijeenkomst en het plan. 
- Vraag of het kind weet waar de conferentie over zal gaan. 
- Weet je al wat jij wilt dat er gaat gebeuren? 
 
Grote kring: 
- Wie wil jij dat er zullen komen? 
- Wie komt er als je jarig bent? 
- Wie staan er in je fotoalbum? 

 
Veiligheid: 
- Durf je te zeggen wat jij vindt? 
- Wie kan jou extra helpen als je iets moeilijk vindt? 
- Elk kind heeft een vertrouwenspersoon/steunfiguur nodig. 
- Als je een vriendje kiest om je te helpen, kies dan ook nog een 

volwassen iemand. 
- Wie zou dat kunnen zijn? (Met wie kun je lachen, met wie praat je 

als je verdrietig bent?). 
- Hoe kan die persoon je helpen voordat de conferentie begint?. 
  
Informatie: 
- Wat wil jij nog meer weten tijdens de conferentie?  
- Wie zou dat kunnen vertellen? 
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Praktische zaken: 
- Wat vind jij een geschikte plek voor de conferentie? 
- Wat moet er voor jou zijn? 
- Eten, drinken, speelgoed? 
- Naast wie zou jij willen zitten?  
 
Uitnodiging: 
- Vind jij het leuk om de uitnodiging te maken? 
- Erin zetten wie er komen. 
- Doel van de bijeenkomst. 
- Routebeschrijving. 
 
Maak afspraken en laat informatie achter: 
- Folders. 
- telefoon nummer en eventueel email adres dat voor dit EK-traject 

aangemaakt werd. 
 
NB: zie ook werkblad 3: ‘Vijf stappen in een gesprek’ (blz. 95), en   

werkblad 9:‘ ‘Rechten van kinderen en jongeren bij hun Eigen  
Kracht- conferentie’ (blz. 107). 
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Werkblad 8: Voorbereiding van vriendjes 

 
Op de vraag “Wie vind jij dat erbij moeten zijn? “ antwoorden de 
kinderen en jongeren voor wie een conferentie wordt georganiseerd 
regelmatig dat ze een of meerdere vriendjes erbij willen hebben.  
Het spreekt voor zich dat de aanwezigheid van vriendjes ondersteunend 
kan zijn en ook een ontspannend effect kan hebben. Kinderen gaan vaak 
even samen wat doen als het te spannend of te saai wordt. 
Probeer dus om aan de wens tegemoet te komen en de vriendjes uit te 
nodigen. 
 
Overleg met de ouders 
Het is van belang om aan de ouders van de vriendjes uitleg te geven over 
het verloop van de conferentie. Zij moeten namelijk kunnen inschatten 
of het voor hun kind haalbaar is om erbij te zijn, en daarvoor ook hun 
toestemming geven.  
 

“Mijn dochtertje heeft zelf te veel persoonlijke problemen. Ze kan niet tegen 
spanning, dan is ze dagenlang van slag. Ik wil haar wel vragen om een tekening 
te maken met ‘veel succes’. Dat kan ze wel en vindt ze ook leuk om te doen” 

 

“Natuurlijk mag hij mee als hij dat wil. Het zijn al heel lang dikke vriendjes en 
ze praten wel over wat er aan de hand is. Ik denk dat het een opluchting voor 
onze zoon is dat er wordt gezocht naar een oplossing. Als hij maar wel uit de 
ruimte kan lopen en ons mag bellen als hij wil worden opgehaald”. 

 
 
Vertrouwelijkheid 
Misschien zijn het vriendje en zijn ouders al wat bekend met de 
problemen, misschien ook helemaal niet. In de meeste gevallen is het 
niet nodig, zelfs ongewenst om gedetailleerd te vertellen wat de 
aanleiding voor de conferentie is. Leg in algemene termen uit dat er 
wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing voor wat op dit moment 
minder goed gaat.  
Het vriendje, met name als het jongere kinderen betreft, is er meestal 
ter ondersteuning en afleiding en niet om bij te dragen aan de oplossing. 
Regelmatig wordt er voor gekozen om de vriendjes niet aanwezig te 
laten zijn bij het verwoorden van de zorgen door de familie of de 
professional(s). Enerzijds om de privacy van het gezin te beschermen, 
anderzijds om vriendjes niet te belasten met ernstige feiten. 
Als het jongeren en hun ouders betreft waarvan de verwachting is dat ze 
meedenken over de oplossing, is het misschien voor deze ouders wel 
belangrijk om meer te weten. Mogelijk willen ze hun kind ondersteunen 
bij haar of zijn inbreng bij de conferentie. Bespreek in dat geval met de 
persoon of het gezin waarvoor de conferentie wordt georganiseerd, 
welke informatie gegeven mag worden en wie de informatie zal geven. 
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Voorbereiding 
De coördinator is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
deelnemers aan de conferentie, dus ook voor de voorbereiding van 
vriendjes. Geef dit niet uit handen. Als de ouders zeggen dat zij het wel 
zullen uitleggen, bedank ze dan maar vertel ook dat het jouw taak is. 
Niet alle ouders vinden het prettig dat de coördinator hun kind onder 
vier ogen spreekt. Vraag of ze het belangrijk vinden om bij het gesprek 
aanwezig te zijn. 
Het werkblad ‘Vijf stappen in een gesprek’ (blz. 95), is ook voor deze 
gesprekken goed bruikbaar. En open vragen zijn ook hier goed te 
gebruiken: “Wat kunnen jullie gaan doen als het lang duurt of wanneer 
het saai wordt? Wat kunnen jullie meenemen om te zorgen dat je je niet 
verveelt? Hoe denk jij dat je je vriendje kunt helpen als hij het moeilijk 
vindt?“ 
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Werkblad 9: De rechten van kinderen en jongeren bij hun  
   Eigen Kracht-conferentie 
 
Kinderen en jongeren zijn geïnterviewd over hun ervaring met Eigen 
Kracht en ze hebben verteld dat het voor hen erg belangrijk is om bij 
hun Eigen Kracht-conferentie aanwezig te zijn.  
Want: “Het gaat toch over mijn toekomst”.  
Ook blijkt uit de interviews dat de coördinatoren meer kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich meer op hun gemak 
voelen en hun mening kunnen laten horen.  
Wees je dus in de voorbereiding en tijdens de conferentie bewust van de 
rechten van kinderen en jongeren bij hun conferentie en ga na of je 
werkwijze zorgvuldig is. 
 
De rechten van kinderen en jongeren zijn: 

- het aanmelden van een conferentie (vanaf 12 jaar); 
- dat er duidelijk aan ze wordt uitgelegd wat een conferentie is; 
- om te besluiten of ze wel of niet aanwezig willen zijn; 
- dat er wordt gevraagd wat ze nodig hebben om zich op hun gemak te 

voelen; 
- dat er wordt gevraagd wie er mag komen en wie er eventueel niet 

mag komen; 
- wie er namens hen mag zijn en hun mening mag geven als ze er zelf 

niet bij willen zijn; 
- dat er een volwassen vertrouwenspersoon/ steunfiguur aanwezig is; 
- dat er door de coördinator met hen en die vertrouwenspersoon wordt 

voorbereid hoe er wordt ondersteund; 
- dat er wordt gevraagd of er vrienden (leeftijdgenoten) bij de 

conferentie kunnen zijn; 
- dat ze mogen meedenken en praten over de praktische zaken (plek, 

de datum, eten, etc.); 
- dat ze mogen meedenken en praten over de inhoudelijke zaken 

(reden en doel van de conferentie en het plan); 
- dat er naar hen wordt geluisterd; 
- dat ze mogen zeggen wat zij graag in het plan willen; 
- dat ze mogen zeggen dat ze het eens zijn met het plan, maar ook als 

ze het er niet mee eens zijn; 
- dat ze het plan persoonlijk krijgen toegestuurd; 
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Werkblad 10 
Voorbereiding van de aanmelder/ betrokken professional 
 
 
Doelen van dit gesprek: 
- Informatie geven over de werkwijze van EK-c en de taak van de 

coördinator. 
- Reden en doel van de conferentie. 
- De kring zo groot mogelijk (wie vindt u belangrijk om daar aanwezig 

te zijn). 
- Kunnen deelnemen (wat hebt u nodig om er bij te zijn?). 
- Uitleggen welke informatie van professionals er gewenst is. 
- Praktische zaken bespreken(datum, tijd). 
- Overgebleven vragen beantwoorden. 
- Afspreken hoe er contact zal worden gehouden in de 

voorbereidingsperiode voor de conferentie. 
 
Informatie geven over de werkwijze van EK-c en de taak van de 
coördinator: 
- Wat is al bekend over de Eigen Kracht-conferentie (gebruik hiervoor 

de kenmerken). 
 
Reden en doel van de conferentie: 
- Vraag of de aanmelder op de hoogte is van de inhoud van het 

aanmeldingsformulier dat door het gezin is ingevuld. 
- Als de professional een formulier heeft ingevuld, vraag dan of het 

gezin op de hoogte is van de inhoud. 
- Als er een eis is gesteld, vraag dan wie van de familie daarvan op de 

hoogte is gesteld. 
- Vraag zo nodig of de professional gelooft in de kracht van deze 

familie om zelf het probleem te bespreken en op te lossen. 
 
 
Kring zo groot mogelijk: 
- Hebt u ideeën over wie aanwezig zou kunnen zijn? 
 
 
Kunnen deelnemen: 
- Wat is voor u een geschikte datum en tijd? 
 
 
Informatie geven: 
- Vraag om de informatie die wordt gegeven voor te bereiden met de 

persoon of personen waarvoor de conferentie wordt georganiseerd 
en om te overleggen wat die persoon zelf wil zeggen. 

- Vraag om duidelijke informatie te geven en om jargon te vermijden. 
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- Vertel dat er informatie moet worden verstrekt over mogelijkheden, 
zonder echter adviezen over hulpverlening te geven. 

- Spreek af hoeveel tijd er nodig/beschikbaar is voor het geven van de 
informatie. 

- Bespreek dat er tijdens de conferentie niet onverwacht nieuwe 
feiten van de professional kunnen komen. 

- Vraag om niet alleen te vertellen wat er zorgelijk is, maar om ook de 
bestaande krachten te noemen. 

 
Vragen: 
- Ga na of er nog vragen zijn. 
 
Praktische zaken: 
- Leg een aantal mogelijke data voor de conferentie vast. 
 
Afspraken: 
- Spreek af hoe er tijdens de voorbereiding contact wordt gehouden. 
- geef je telefoon nummer en eventueel email adres dat voor deze EK-

c aangemaakt werd. 
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Werkblad 11: De informant(en) 
 
De verschillende posities van de informanten en hun aanwezigheid bij 
de informatiefase 
 
De informatie die wordt gegeven in het eerste deel van de conferentie 
betreft enerzijds de aanleiding voor de conferentie (wat is de huidige 
situatie en wat is de reden dat er een plan moet komen), en anderzijds 
kan toegespitste informatie worden gegeven over mogelijke vormen van 
hulp. 
Meestal vertelt de aanmelder/professional (wanneer gewenst samen 
met een of meer familieleden) wat de aanleiding voor de conferentie is. 
Deze professional heeft dus een andere positie dan de informant die het 
gezin niet kent.  
Als de informant niet bekend is met (de problemen van) de familie is 
het niet gewenst dat deze aanwezig is bij het gehele eerste deel van de 
conferentie. De informatie die wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en 
het kan voor de familie pijnlijk zijn dat een volstrekt onbekend persoon 
daarbij aanwezig is. Schat dus in op welk tijdstip de informant(en) 
aanwezig moet(en) zijn. Geef na de informatie gelegenheid tot het 
stellen van vragen en bedank voor hun bijdrage, waarna zij vervolgens 
de conferentie weer verlaten. Het spreekt voor zich dat het plan niet 
ook naar deze informant(en) wordt gestuurd. 
Vooraf is met de informant afgesproken of er kosten zijn verbonden aan 
hun deelname. Meestal is dit niet aan de orde en in sommige gevallen 
(als het een vrijwilliger betreft) wordt een attentie gegeven.  
 
Het bepalen van de informatie tijdens de voorbereiding 
Tijdens de voorbereiding wordt door de coördinator aan de familie en 
het netwerk onder meer gevraagd of zij al ideeën hebben over welke 
informatie men zou willen hebben om een plan te kunnen maken. Dit 
heeft tot doel dat men wordt geactiveerd om te gaan nadenken over 
mogelijke oplossingen. Maar daarnaast is het van belang om te weten 
welke behoefte er is aan informatie. Misschien wil men meer weten over 
wat er nodig is om een andere woonruimte te vinden. Of wat de 
juridische regels zijn bij echtscheiding, of welke opvang er is in de buurt 
zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen.  
 
Het vinden van de informant(en) 
Als er is aangemeld door een professional is het mogelijk dat deze ook 
de nodige informatie kan geven. Wanneer dit niet het geval is weet de 
professional vaak wel door welke organisatie de informatie kan worden 
gegeven. Ook de coach kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar de 
juiste informanten. Van coördinatoren wordt niet verwacht dat zij 
bekend zijn met de mogelijke hulpvormen. 
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Hoeveel informanten 
Het komt voor dat er nogal wat professionals bij het gezin betrokken zijn 
en dat daarnaast nog andere informanten gewenst zijn. Zorg dat er 
zoveel mogelijk combinaties kunnen worden gemaakt, zodat het aantal 
niet te groot wordt. Meestal worden niet meer dan drie informanten 
uitgenodigd. 
 
Afstemming over de te geven informatie 
Wanneer er meer professionals bij het gezin betrokken zijn kan het zijn 
dat zij informatie geven over verschillende aspecten die het gezin 
betreffen. Zorg ervoor dat er goed wordt afgestemd over wie welke 
informatie geeft. Het best werkt het om de professionals gezamenlijk te 
spreken en voor te bereiden op hun inbreng. Dat geeft hen tevens de 
gelegenheid om gezamenlijk af te stemmen. Wees duidelijk over de 
beschikbare tijd (bijvoorbeeld 10 minuten per persoon) en vraag ook om 
krachten te noemen, en niet alleen te vertellen over wat er momenteel 
niet goed gaat.  
 
De voorbereiding van de informant die de hoofdpersonen en de 
familie  niet kent 
- Geef informatie over de werkwijze en het doel van Eigen Kracht-

conferenties in het algemeen. 
- Spreek een tijd af en leg uit dat je haar/hem zult binnenroepen als 

het moment voor het geven van deze specifieke informatie is 
aangebroken. 

- Vraag hoeveel tijd er nodig is om de informatie te geven. 
- Vertel dat de familie en het netwerk vragen mag stellen. 
- Vraag om eventueel informatiemateriaal mee te brengen. 
- Bedank bij voorbaat, en vergeet niet te vragen naar eventueel te 

vergoeden kosten in verband met haar/zijn komst. 
 

NB De informant hoeft geen kennis te hebben van de inhoudelijke  
redenen en doel van de conferentie. Ga vertrouwelijk om met  
informatie over de familie! 
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Werkblad 12 
Controlelijstvlak voor de Eigen Kracht-conferentie  
Tijdens de activeringsperiode is er een hele weg afgelegd. Het kan 
gebeuren dat jij en je coach toch nog iets over het hoofd zien, zeker 
wanneer de afgelegde weg inspannend was of lang duurde. Bekijk 
daarom op het einde van de activeringsperiode onderstaande lijst ter 
ondersteuning:  
 
- Heb je goed zicht op wie deel uitmaken van de familie en bekenden? 
- Weet je of er en zo ja wie de professionals in deze situatie zijn? 
- Heb je contact gehad met alle deelnemers en komen zij naar de 

conferentie? 
- Begrijpen alle deelnemers het doel, de werkwijze en de 

mogelijkheden van de Eigen Kracht- conferentie? 
- Heb je ervoor gezorgd dat er een volwassen vertrouwenspersoon 

beschikbaar is voorde kinderen of jongeren? 
Is deze persoon goed voorbereid op diens taak? 

- Hebben (kwetsbare) volwassenen ook de gelegenheid gekregen om 
een vertrouwenspersoon te kiezen?  
En is de gekozen persoon goed voorbereid op diens ondersteunende 
taak? 

- Heb je met alle professionals / informanten gesproken? 
- Begrijpen zij het doel, de werkwijze en de mogelijkheden van EKc? 
- Is met hen afgesproken wat ze gaan zeggen? 
- Heeft het kind, de familie of jijzelf een schriftelijke uitnodiging 

gemaakt? 
- Is alle deelnemers een uitnodiging toegestuurd? 
- Zijn alle professionals uitgenodigd? 
- Weten alle deelnemers hoe ze contact met je kunnen opnemen? 
- Is er een geschikte ruimte gereserveerd? (Eindtijd is onzeker!) 
- Weten alle deelnemers het tijdstip, de datum en plaats en weten ze 

hoe ze die kunnen bereiken? 
- Hebben alle deelnemers vervoer? 
- Is de familie gevraagd wat voor soort eten en drinken zij willen? 
- Is er zo nodig iets te doen en (iets anders) te eten voor de kinderen? 
- Heb je de kaart ‘Niets vergeten?’ bij de hand om mee te nemen naar 

de conferentie? (zie ook werkblad 17 blz 123) 
- Heb je de evaluatie formulieren om mee te nemen?  
- Misschien zijn er deelnemers die coördinator willen worden? 
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Werkblad 13: Introductie van de conferentie 

 
De coördinator is de technische voorzitter van de conferentie en zorgt 
ervoor dat aan alle voorwaarden is of wordt voldaan om de conferentie 
goed te laten verlopen. 
 
Welkom 
Heet iedereen van harte welkom, of geef iemand uit het netwerk de 
gelegenheid om dit te doen. Van tevoren is afgesproken wie er opent. 
Zeg dat je blij bent dat iedereen voor deze belangrijke bijeenkomst 
gekomen is. 
 
Introductie van alle aanwezigen 
Stel jezelf voor met naam en functie en vertel wat je taak is tijdens de 
conferentie. Houd het kort en bondig; daarmee zet je hopelijk een 
patroon. 
 
Voorstellen 
Vraag alle aanwezigen om zich voor te stellen en als de conferentie over 
kinderen gaat, daarbij hun relatie tot de kinderen te noemen.  
 
Spanningen 
Als je spanning hebt gezien bij of tussen familieleden dan kan het 
behulpzaam zijn daarover iets te zeggen, bijvoorbeeld in de zin van: 
“Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om hier te zijn, maar het 
wordt erg op prijs gesteld dat u hebt willen komen, voor het gezin/ de 
kinderen is dat van groot belang”. 
 
Vertrouwenspersoon voor de kinderen 
Er wordt verteld wie de vertrouwenspersoon van het kind is en wat haar 
taak is. Daarbij wordt benadrukt dat dit vooral bedoeld is ter 
ondersteuning van de kinderen zodat ze er niet alleen voor staan, en om 
hen te helpen zeggen wat er gezegd moet worden. 
De coördinator kan dit uitleggen, maar het kan ook zijn dat de 
betreffende  vertrouwenspersoon dat doet. Als er voor meer deelnemers 
een vertrouwenspersoon is, vermeld dat dan ook op dit moment. Het kan 
zijn dat men dat zelf wil vertellen. 
 
Drie fasen 
Leg uit dat er drie fasen zijn tijdens de conferentie:  
- het delen van informatie, 
- het besloten deel en 
- de presentatie / acceptatie van het plan.  
Licht in het kort toe wat er in deze delen gaat gebeuren. Het is praktisch 
om de agenda vooraf op een flap te zetten. 
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Afspraken (op een flap) 
 
Bespreek de regels van de Eigen Kracht-conferentie. Het is verstandig als 
die ook op een flap staan. Tijdens de conferentie kunnen deze dan 
zichtbaar blijven hangen. 
 
- Vertrouwelijkheid 

Zeg iets als: “Het is van het grootste belang dat iedereen hier vrijuit 
over kan praten en daarvoor is het nodig dat we met elkaar afspreken 
dat de gedeelde informatie onder ons blijft. Kunnen we dat met elkaar 
afspreken?” 
 

- Respect voor elkaars mening 
Zeg iets zoals: “Het kan zijn dat mensen die hier aanwezig zijn, 
tijdens het maken van het plan van mening verschillen. Dat is oké, 
maar we moeten wel afspreken dat er respect is voor ieders mening 
en standpunt en dat er naar elkaar wordt geluisterd. Kunnen we dat 
met elkaar afspreken?” 

 
- Iedereen mag spreken 

Zeg iets zoals: “Om tot een goed plan te komen is het van belang dat 
iedereen zijn of haar gevoelens en gedachten over deze situatie kan 
geven. Daarom willen we afspreken dat iedereen hier het recht heeft 
om te praten. Kunnen we dat afspreken?” 
Benadruk dat dit zeker ook geldt voor de aanwezige kinderen. 
 

 
Taak coördinator 
Leg in het kort je taak in de conferentie uit.  
Zeg dat de conferentie van hen is en zoveel mogelijk is afgestemd op 
wat zij nodig hebben om een plan te kunnen maken. Vraag om aan te 
geven wat er nodig is om de bijeenkomst goed te laten verlopen en dat 
je daarbij in praktische zin kunt ondersteunen. 
 
 
Vragen  
Vraag ten slotte of er nog vragen zijn voordat met het eerste deel van de 
conferentie wordt begonnen.  
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Werkblad 14: Eerste deel van de conferentie:   
delen van informatie 

 
Wie begint? 
Wie er begint in deze fase is vooraf afgesproken. Regelmatig wordt 
gestart door iemand uit het netwerk. Die wenst hier misschien iets te 
zeggen over de aanleiding om bij elkaar te komen. 
Let erop dat hier nog geen discussie begint.  
Soms leest er op dat ogenblik iemand uit het netwerk een citaat of 
gedicht voor, wordt er eerst thee geschonken of op een anderen manier 
‘plechtig’ geopend.  
 
De professional 
Als de familie ervoor kiest om niet te beginnen dan is het goed om te 
beginnen bij de professional die samen met de familie heeft aangemeld. 
Deze kan uitleggen waarom de conferentie is georganiseerd en wat de 
zorgen zijn, waarom hij of zij daarover zorgen heeft en wat er anders 
zou  moeten. 
Deze informatie moet open en duidelijk zijn en mag niet nieuw zijn voor 
deelnemers. Vooraf is door deze professional met de mensen voor wie de 
conferentie is bedoeld, besproken wat en hoe het gezegd zal worden. 
Het is belangrijk dat de professional hier ook bij vertelt wat er wel goed 
gaat. 
 

Praktisch 
Het is een goed idee om de formulering van de vraag/vragen op een flap te 
(laten) zetten. Dit werkt ondersteunend bij de uitleg en de ideeën van het 
familielid of de professional. Tijdens de conferentie kan deze als leidraad aan 
de muur blijven hangen. Zorg ervoor dat deze flap pas op dit moment 
tevoorschijn wordt gehaald.  

 
Als er bodemeisen zijn voor het plan, dan is dit het moment waarop deze 
kunnen worden genoemd. De professional zegt dan van tevoren nogmaals 
duidelijk waaraan het plan moet voldoen, wat er minimaal in moet staan 
en eventueel waarmee niet akkoord kan worden gegaan. 
Deze eis is niet nieuw voor de aanwezigen, deze is tijdens de 
voorbereiding bij iedereen bekend gemaakt.  
 
Informatie over wat mogelijk is 
De professional(s) vertelt over de mogelijkheden die zijn organisatie te 
bieden heeft. Let er op dat de professionals niet hun eigen opvattingen 
over mogelijke oplossingen geven. Alle informatie die van belang is om 
een werkbaar plan te maken, moet worden gedeeld, bijvoorbeeld ook als 
er sprake is van een wachtlijst. 
Het komt voor dat het netwerk dan besluit om in die periode extra taken 
op zich te nemen. 
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Afwezige professionals 
Soms kan een professional niet aanwezig zijn en heeft deze de 
informatie op papier gezet. De coördinator kan daarvoor geen 
inhoudelijke verantwoordelijkheid nemen. Als een professional niet kan 
komen wordt geprobeerd of een vervanger kan komen die de informatie 
kan voorlezen en vragen kan beantwoorden. Als ook dat niet kan, kan de 
informatie schriftelijk worden gegeven. Deze moet duidelijk zijn en ter 
plekke geen vragen oproepen die niet te beantwoorden zijn. 
 
Vragen 
Let er in deze fase goed op dat de familie de informatie heeft begrepen. 
Vraag daar naar, elke keer nadat informatie is gegeven: “Zijn er nog  
vragen? Moeten er nog zaken verduidelijkt worden? Is het voor iedereen 
helder? 
 
Afsluiting informatiefase 
Ga aan het eind van dit deel na of: 
- de familie begrepen heeft wat er gezegd is, 
- de eventuele eis is gesteld, 
- de professionals de gelegenheid hebben gekregen om de gevraagde 

informatie te geven en 
- de familie voldoende zicht heeft op hulp die kan worden geboden. 

 
Afsluiten eerste fase 
Bedank de betrokken hulpverleners en informanten voor hun komst en 
voor de duidelijke informatie.  
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Werkblad 15: Tweede deel van de conferentie:   

Het besloten deel  
 
Kondig het besloten deel van de conferentie aan 
Leg de nadruk op mogelijke oplossingen en het maken van het plan: “Het 
is aan jullie om een plan te bedenken dat kan leiden tot oplossingen”. 
 
Vraag de familie om: 
- een plan te maken waarmee iedereen kan instemmen, 
- na te denken over hoe het plan kan worden uitgevoerd, 
- te beschrijven wie wat doet, na te denken over wanneer, hoe en 

door wie wordt nagegaan of het plan ook werkt en wordt uitgevoerd 
en 

- vast te stellen wat te doen als het plan moet worden aangepast, 
 
Maakt de familie duidelijk dat: 
- ze alle tijd kunnen nemen die zij nodig hebben, 
- eten en drinken voorhanden is en als er meer of iets anders nodig is 

zij dat aan de coördinator moeten laten weten, 
- wanneer er aanvullende informatie nodig is van de professional(s) zij 

dat kunnen aangeven (de professional blijft wachten in de ruimte 
ernaast of is telefonisch bereikbaar) en 

- zij jou kunnen roepen wanneer er overeenstemming is over het plan, 
en dat je hen zo nodig kunt helpen het op een flap te schrijven. 
Vertel ook dat je dan vragen zult stellen (wie, waar, wanneer) om 
het plan zo concreet mogelijk op papier te krijgen. 

 

Gedwongen hulpverlening 
Bij gedwongen hulpverlening waarbij acceptatie van het plan nodig is, kan de 
professional buiten het besloten deel beschikbaar blijven voor vragen. Het 
komt ook voor dat deze professional vertrekt en telefonisch bereikbaar is en 
wordt gebeld om het plan ter acceptatie in ontvangst te nemen.  
De coördinator blijft beschikbaar en staat klaar voor het beantwoorden van 
praktische vragen. Zij gaat nooit ongevraagd naar binnen, maar wacht tot 
daarom wordt gevraagd. 

 
De coördinator en de professionals verlaten vervolgens de ruimte. 
Wens de kring succes! 
 
Onverwachte gebeurtenissen 
Aangezien bijna alles kan gebeuren wat niet te bedenken valt, is ook 
niets onverwacht. Als zich een probleem voordoet lost de coördinator 
dat niet meteen zelf op. Neem de tijd, maak het probleem duidelijk en 
breng het terug bij de familie zelf: “Wat vinden jullie dat we moeten 
doen?” 
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Ook de coach is gedurende de hele conferentie telefonisch bereikbaar. 
 
 
Praktisch 
In een van de conferenties bleek er veel te weinig tijd te zijn ingepland voor 
het besloten deel. Er werd veel meer besproken dan eerst verwacht. Toen het 
erg laat werd en de familie te moe werd vroeg de coördinator: “Wat vinden 
jullie dat er nu moet gebeuren?” De familie heeft toen samen met de 
coördinator besloten twee weken later verder te gaan met hun overleg.  
 

 
Als de familie de coördinator binnenroept terwijl het plan nog niet klaar 
is,  
kan dat zijn omdat het overleg is vastgelopen: “We zijn bekaf en we 
komen er niet uit!” Een gouden regel is en blijft ook in die situatie: 
Vraag het de familie! Ga onder geen beding advies geven en je 
inhoudelijk bemoeien met het plan. Dat is niet de taak van de 
coördinator. 
Stel de vragen: “Wat is jullie idee over hoe het verder moet? Wat is er 
nodig om alsnog tot een plan te komen?” Soms is er gewoon behoefte 
aan een pauze en wat eten, soms wil de familie opnieuw bij elkaar 
komen als ze zijn uitgerust (vraag meteen om de agenda’s erbij te 
pakken), In zeer uitzonderlijke situaties lukt het inderdaad niet om een 
plan te maken. Dit weten we van onze Europese collega’s, in Belgie is 
dat laatste nog niet voorgekomen.  
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Werkblad 16: Derde deel van de conferentie:   

 De presentatie en acceptatie van het plan 
 
In dit deel presenteert de familie het resultaat. Het plan is van groot 
belang voor de toekomst. Besteed daarom de nodige tijd aan het 
concreet maken (wie, waar, wanneer?) 
 
Meestal heeft de familie  het plan zelf opgeschreven, soms zal men jou 
vragen dat te doen. Gebruik de woorden van de familie. Vraag de familie 
het plan te presenteren en verzoek zo nodig om uitleg: “Begrijp ik het 
goed dat...?” 
 
Bekijk of bij elk punt duidelijk is wie wat doet. Controleer of de hele 
familie achter dit plan staat. Let vooral goed op de kinderen als de 
conferentie over hen gaat en hun vertrouwenspersonen: gaan ook zij 
akkoord? 
Trek je weer terug als de discussie opnieuw start: “Ik hoor dat jullie 
meer overleg nodig hebben, ik ben hiernaast beschikbaar als jullie eruit 
zijn.”  
Als het plan duidelijk is en op de flap staat, roep je de professional 
binnen en wanneer er sprake is van gedwongen hulpverlening accepteert 
deze het plan wanneer het veilig en wettig is. 
Hij of zij kan nog om verduidelijking vragen, maar het plan niet 
wijzigen. De professional gaat niet in discussie met de familie, maar 
hoort het plan onvoorwaardelijk te accepteren, tenzij hij/zij aantoont 
dat het niet veilig is, wettelijk niet is toegestaan of niet voldoet aan de 
gestelde eis.   
 
 

Praktisch 
Zorg dat het plan op de flap staat of wordt geschreven in bijzijn van alle 
deelnemers. Het mag niet zo zijn dat er achteraf misverstanden komen over 
wat het plan nu eigenlijk was. Ook als de familie het zelf op papier heeft 
gezet, is het zeer verstandig om het alsnog op de flap te schrijven.  
Het komt voor dat een van de aanwezigen het plan op de laptop heeft gezet. 
Vraag om het voor te lezen en stel meteen de wie- wat- waar- en wanneer-
vragen. Noteer deze aanvullingen ook zelf om misverstanden te voorkomen. 
Gebruikelijk is dat de persoon het plan naar de coördinator stuurt en deze het 
plan in het officiële document opneemt. Spreek ter plekke af wanneer dit plan 
zal worden gestuurd, zodat alle aanwezigen weten wanneer zij het zullen 
ontvangen. 

 

  
Als het plan is gepresenteerd, bespreek je de volgende zaken: 
- een voortgangsgesprek: hoe en door wie wordt vastgesteld of het 

plan wordt uitgevoerd; 
- vraag een datum en wie er bij zijn; 



   

Vzw, Eigen Kracht Centrale  © EKC - Handleiding  
Gelbergenstraat 48 – 3471 Kortenaken  122 EK-coördinatoren 2019  
   
  

- vertel de deelnemers dat je het plan zult vastleggen en binnen twee 
werkdagen een exemplaar zult sturen aan iedereen die aan de 
conferentie heeft meegedaan, inclusief de professionals die bij de 
eerste fase aanwezig waren;  

- vraag of er professionals zijn die het plan moeten ontvangen. 
De informanten die verder niet bekend zijn met de familie maar 
alleen vertelden over mogelijk hulpaanbod, ontvangen geen 
exemplaar; 

- vraag, om symbolisch te benadrukken dat iedereen zich kan vinden 
in het gemaakte plan, om dat te onderstrepen door een 
handtekening op de flap te zetten. Ook kan ervoor worden gekozen 
om een foto te maken van de flap en deze met het plandocument 
mee te sturen. Misschien willen de betrokkenen voor wie de 
conferentie werd georganiseerd de flappen zelf bewaren nadat ze 
door de coördinator zijn uitgewerkt. Vraag of dit op prijs wordt 
gesteld; 

- leg uit dat de vzw EK© het op prijs stelt om te weten hoe de 
deelnemers de conferentie hebben ervaren. Dat is belangrijk om 
ervan te kunnen leren. Deel het tevredenheidsformulier met 
enveloppen uit. Deelnemers kunnen het meteen invullen en in 
gesloten envelop inleveren, of meenemen naar huis en in de 
eveneens uit te delen geadresseerde en gefrankeerde envelop 
versturen. 

- Bedank voor de medewerking; 
- vertel dat jouw werk dan is afgerond, maar dat je na vier weken 

twee mensen zult bellen met de vraag of het plan in werking is. En 
dat een onderzoeker na drie maanden ten behoeve van onderzoek 
opnieuw een aantal personen zal bellen om te horen hoe de 
uitvoering van het plan tot dan toe is verlopen. 

 
Bedank alle aanwezigen voor hun inzet en bijdrage.  
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Werkblad 17: Niets vergeten? 
 
Tijdens de voorbereiding 
Het is van belang om zelf initiatief te nemen om de coach te informeren 
over het verloop. Neem contact op: 
- na het eerste gesprek, 
- na de eerste ronde van gesprekken met belangrijke mensen, 
- als je contact met de hulpverlener hebt gehad, 
- als de datum bekend is, 
- als de uitnodiging wordt verstuurd 
- één week voor de conferentie, en de dag ervoor.  
- meteen na de conferentie zodat de coach weet dat ze niet meer 

stand-by moet zijn. 
- natuurlijk altijd als je zelf wilt overleggen of een vraag hebt. 
 
Voor het begin van de conferentie 
- Zijn de volgende zaken bij de hand: 

 telefoon 

 flip-over en viltstiften 

 een bordje met ‘niet storen’ 

 papieren zakdoekjes 

 het telefoonnummer van de coach 
 

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

- Is eten en drinken (door de familie) geregeld? 
 

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

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

- Voldoende stoelen in de kring? 
 

- De voorgelegde vraag/vragen op flap en zichtbaar opgehangen. 
Wil familie misschien zelf doen? 
 

- De agenda op de flap. 
 

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

- Is met de familie afgesproken wie de conferentie opent? 
 

- Is afgesproken wie de voorgelegde vraag/vragen benoemt en wie 
vertelt over de aanleiding om bij elkaar te komen? 
 

- Is afgesproken aan wie het plan in het derde deel wordt 
gepresenteerd? 
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Het eerste deel 
- Neem na het welkom en de kennismaking de agenda door. 
 
- Vraag wie er wil beginnen met zich voor te stellen. 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. 

 

- Vraag of iedereen op de goede plek zit. 
 

- Benadruk de reden, wijs op de voorgelegde vraag/vragen waarom de 
kring bijeen is gekomen. 

 

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

 

- Zorg dat er informatie wordt gegeven over de aanleiding om bij 
elkaar te komen. Dat kan een hulpverlener doen, maar ook iemand 
uit de kring van familie of bekenden. 

 

- 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. 

 

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

 

- Bedank iedereen en kondig het besloten deel aan. 
 

- Vertel dat je in de aangrenzende ruimte aanwezig blijft. 
 

- Vertel wie er nog meer in de aangrenzende ruimte aanwezig blijft 
voor ondersteuning (zoals bv. juf, leerlingbegeleider, therapeut), of 
om eventueel aanvullende informatie te geven (hulpverlener). 

 

- Vraag om de gemaakte afspraken goed vast te leggen. 
 

- 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. 

 

- Bespreek het belang om vast te leggen wie, waar en wanneer bij 
elkaar komen voor evaluatie 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. 

 
- Leg uit aan wie het plan vervolgens zal worden gepresenteerd. 

Wanneer er sprake is van bodemeisen, wordt gecontroleerd of het 
plan veilig en wettig is en voldoet aan die eisen  

 

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

 

- Wens de kring succes. 
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Besloten deel 
 
- Ga onder geen beding ongevraagd naar binnen. 

 
- Als men je binnen vraagt vanwege onduidelijkheden rond de 

praktische gang van zaken, geef dan antwoord en verlaat daarna 
meteen weer de ruimte. 
 

- 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 ruimte. 
 

- 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, verlaat direct beiden de ruimte. 
 

- Wanneer iemand geëmotioneerd naar buiten komt, vraag wat er 
nodig is om verder te kunnen. Kom niet met eigen oplossingen. 
 

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

- 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 kan plaatsvinden. 
 

- Als men geen plan heeft kunnen maken en ook geen vervolg wil, geef 
dan ook een tevredenheidsformulier (met gefrankeerde 
retourenvelop) mee, en bedank ten slotte iedereen voor hun komst 
en inzet. 
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Derde deel, voorstellen van het plan: 
 
- Spreek nadat je bent binnengeroepen eerst je waardering uit voor 

het feit dat men zo hard aan de slag is geweest om een plan te 
maken. 
 

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

- 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?’ 
 

- 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….’ 

-  
- Is iedereen akkoord met dit plan?  

 
- Als dat niet het geval is, vraag ze verder te gaan met hun overleg en 

trek je weer terug. Ga nooit bemiddelen en meng je niet in de 
discussie. 
 

- Indien van toepassing: roep de hulpverlener binnen zodat de familie 
het plan kan presenteren. 
 

- De hulpverlener maakt complimenten over de inzet (dat heb je 
gevraagd in de voorbereiding) en reageert op het plan. Wanneer er 
sprake is van gedwongen hulpverlening, wordt gecontroleerd of het 
plan veilig en wettig is. 
 

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

- 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). 
 

- Vraag of er anderen zijn (familieleden, bekenden of professionals) 
die niet aanwezig konden zijn, die het plan mogen ontvangen. 
 

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

 

- Deel de tevredenheidsformulieren met een envelop uit. Vertel dat 
men het formulier in de gesloten envelop kan inleveren (opdat men 
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zich ook vrij voelt om minder positieve reacties te geven).Geef een 
envelop mee aan deelnemers die te moe zijn om het formulier ter 
plekke in te vullen. 

 

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

 

- Vertel dat daarna je werk is gedaan, maar dat je na vier weken twee 
mensen zult bellen met de vraag of het plan in werking is. En dat 
een onderzoeker, ten behoeve van onderzoek, over drie maanden 
nog een aantal mensen belt om te horen hoe het gaat met de 
uitvoering van het plan. Zorg dat er is afgesproken wie dat zijn. 
 

- Dank alle aanwezigen voor hun inzet. 
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Werkblad 18  Ja, maar….  

 
Als je Eigen Kracht voorlegt, krijg je te maken 
met “ja maar…” 
 
Mensen hebben recht op ‘ja maar…’                                                                                                 
 
Hieronder vind je lijstjes van Ja maars… en mogelijke reacties van jou 
als coördinator hier op.   
De lijstjes werden samengesteld op trainingen voor hulpverleners over 
Eigen Kracht. 
 

Ja maar……………… 

• waarom zou Eigen Kracht anders zijn dan wat ik al ken? 
o Dit is je eigen kring die samen met jou beslist 
o Als dit lukt heb je misschien minder hulpverlening nodig 

• ’t is toch te laat 

o is het voor je ouders/ je vrienden/… ook te laat ? 

o waar ben je fier op en aan wie zou je dat willen laten 

weten? 

• ik wil niet dat iedereen alles weet 

o goed afspreken wat er wel en niet verteld zal worden met 

HV 

o de bijeenkomst is gericht op de toekomst, hoe kan het 

beter gaan vanaf nu, welke afspraken kunnen we maken 

 

Ja maar……………… 

• ze gaan mij daar zwart maken 
o als dat zou gebeuren, wat dan? 
o Waar heb je schrik voor? 
o Niet beloven dat het niet gebeurt 
o Iedereen komt om een oplossing te zoeken 
o Je kan ook mensen uitnodigen die positieve dingen zeggen 

over jou 
o Als je ’t geen kans geeft weet je niet wat er zou gebeuren 

• Als die komt, dan kom ik niet 
o Zoeken naar steunfiguur, drempel verlagen 

o waar ben je bang voor? 

o Succeservaringen aanhalen 
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• Ik durf ze niet inlichten 

Schaamte 

o Wie kan steunen, wie weet wel al iets? 

o Zelf beslissen wie je uitnodigt 

o Samen voorbereiden: wat wel zeggen, wat niet zeggen, op 

welke manier 

• Ik heb geen problemen 

o Wie maakt zich wel zorgen? 

o Wat denken zij van de problemen?  Wat verwachten zij? 

• Ze willen mij niet helpen 

o Helpen nadenken is ook helpen 

o Welke zijn de hulpvragen, opdelen in kleinere concrete 

vragen, zijn daar dingen bij die mensen eventueel zouden 

willen doen 

• Ze hebben het zelf druk 

o Iedereen die komt is vrij om te zeggen wat ze wel of niet 

willen opnemen 

o Kring verbreden, wie is er nog meer? 

Ja maar……………… 

• bij ons eindigt het toch in ruzie 
kans op ruzie 

o discussie mag, in functie van oplossing 
o de coördinator bespreekt met jullie hoe iedereen veilig kan 

deelnemen 
o al wie wil komen voelt zich betrokken bij de vraag van de 

conferentie 

• ze gaan zich moeien 
kans op bemoeienissen 

o moeien = bezorgdheid? 
o Samen-werken 
o Jij kan zelf aangeven wat nodig is 

• Waarom? (jongere) er is toch geen probleem? 
geen probleem  

o Een EKC is een kans om mee te beslissen, zelf eigen inbreng 

doen 
o Andere mensen denken daar anders over, zijn bezorgd 
o Informatie over minderjarigheid en verantwoordelijkheid 

van de ouders 
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• hang niet graag alles aan de grote klok 
schaamte 

o EKC is ook kans om te laten zien wat je al investeerde, wat 

er wel goed loopt 
o Anderen kans geven om mee na te denken 
o Samen nadenken, samen oplossingen zoeken 
o Zou jij graag naar een EKC gaan voor iemand anders als je 

daar wordt voor uitgenodigd? 

• Kan de hulpverlener (HV) dan niet meer verder met mij? 
HV ziet het niet meer? 

o Wel verder, maar nieuwe insteek 
o Hulpverlener  blijf beschikbaar 
o Een èn-èn-verhaal: zèlf oplossingen zoeken is mogelijk 

• Ze zullen niet willen komen 
Niet willen komen 

o Coördinator zal goed uitleggen hoe het in zijn werk gaat 
o Mensen mogen neen zeggen 

Ja maar……………… 

• ik heb niemand 
geen netwerk 

o erkenning van dat gevoel, dan overgaan naar wens tot 

verandering 

• ik wil niet dat anderen het weten 

schaamte 

o normaliseren: meer mensen kennen dit, deel van het leven 

o je houdt de touwtjes in handen 

o steun bieden is makkelijker dan steun vragen 

o wie vertrouwt jou, zou jouw hulp vragen 

o omkeren: wat betekent vriendschap.  Hoe zullen ze 

achteraf reageren als ze horen dat het moeilijk was? 

o Afgrenzen waarover het gaat (cfr vraag die voorligt op de 

conferentie) 

• Er gaat grote ruzie komen 

Kans op ruzie 

o Waar precies bang voor 

o Wie wordt kwaad? Hoe kan die in de hand gehouden 

worden? 

o Hoe kan het wel? 

o Afwegen tegenover het risico als er niets gebeurt 

o Er kan wel ruzie komen, mag ook, maar hoe kan dat veilig? 



   

Vzw, Eigen Kracht Centrale  © EKC - Handleiding  
Gelbergenstraat 48 – 3471 Kortenaken  132 EK-coördinatoren 2019  
   
  

• Wie zegt dat het werkt 

o Angst is te begrijpen, Ekc is geen mirakeloplossing, praktijk 

bewijst adt er wel mogelijkheden zijn 

o Wat heb je te verliezen? Wat als we niets doen? 

• Jullie hulpverleners zijn de specialist 

o Dat is waar, maar jullie zijn de specialist in jullie familie, 

in jouw gezin 

o Hulpverlener weet het ook niet altijd 

o Erkenning geven voor wat iemand al deed, voor wat iemand 

wil 

• Wat als X niet wil komen? 

o Waarom twijfel je daar aan, waarvoor ben je bang 

o Hoe belangrijk is die persoon 

o Is er iemand die kan helpen 

 

• Ik wil niet komen als Y komt en Jan wil wèl dat Y komt 

o Belangrijk dat je dit ook zegt aan de onafhankelijk 

coördinator in de voorbereiding van de conferentie (het is 

niet de taak van de hulpverlener om dit al op te lossen) 

o Goed aangeven waarom je wat wel of niet wil, zodat er een 

afspraak komt die acceptabel/veilig is voor jou.  (Als het 

niet veilig is dan komt er geen conferentie.) 

Als er een EKC komt, dan wil dat zeggen dat de deelnemers 
akkoord gaan, dat ze het als veilig genoeg ervaren.  Iedereen 
wil de situatie verbeteren, dat is wat mensen bindt. 
 
 

 

Ja maar……………… 

• Mijn familie heeft me teleurgesteld 
Teleurgesteld: 

o geef het een kans/ niets te verliezen 

o situatie is nu anders: focus op nu 

• Ik heb geheimen 

Geheim 

o mag je hebben 

o wat voor invloed heeft dat? 

o is er iemand die het wel weet? 

o waarom mag niemand het weten? wat gebeurt er dan? 

o bemoeien/ betrokken 
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• Mijn familie wil me wel helpen, maar ik wil niets met 

hulpverlening te maken hebben 

Wel familie/ geen hulpverlening 

o Ekc is geen hulpverlening 

o jullie beslissen wie er zijn 

o plan wordt door jullie zelf gemaakt 

• Ze gaan toch niets doen 

Ze gaan toch niets doen 

o zijn ze op de hoogte? 

o hoe lang geleden heb je contact gehad? 

o heb je het al eens gevraagd 

o praktijk leert dat het wel meevalt 

o ze komen meedenken 

o ja heb je…. 

• Ik wil ze niet belasten 

Niet belasten 

o als jij de deur al dicht doet, kan er niemand door! 

o het is een kadootje als het je gevraagd wordt 

o wat zou jij doen als…. 

o begrip tonen erkenning 

o je doet het nu samen: iedereen een beetje 

• Ik kom toch niet 

Ik kom toch niet 

o allemaal een eigen taak 

o ik gun het u 

o je raakt me echt niet kwijt 

o je krijgt iets extra’s 

o anderen mensen nodig 

• Zelf al geprobeerd 

o onafhankelijk persoon heeft voordelen 

o kan objectief omgeving benaderen 

o als iemand anders komt, positiever invalshoek 

ja maar……. 
• Schaamte, ik wil de vuile was niet buiten hangen 

o Doorvragen, wat is de vuile was? Hoe ga je om met vuile 

was van anderen, kun je het begrenzen.  

o Als je het vertelt aan iemand die je vertrouwt, is het dan 

ook nog vuile was? Wat zou je doen als iemand met 

hetzelfde bij jou zou komen? En als iemand dat niet zou 

doen? 
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• Anderen niet belasten 

Niet belasten 

o Als iemand u zou vragen, zou u het dan ook zo voelen? Hoe 

denkt u dat anderen dan reageren? 

o Wat kan er in het ergste geval gebeuren? 

o Als iemand die u vertrouwt u niet zou vragen….je vraagt ze 

mee te denken. 

o Belasting: mogen mensen daarover zelf denken, zelf 

beslissen? 

• Dat doen we niet in deze cultuur 

Cultuur, familie;  

o Weet men het nog niet 

o Wat is die cultuur? Wat wel/niet 

o Is er niemand op de hoogte? 

• Bang voor geroddel 

o je bent er zelf bij 

o Zou je zelf niet willen meedenken? Voordelen benoemen 

o Zelf in de hand wat er naar buiten komt 

• Ze kunnen me toch niet helpen 

Ze kunnen toch niet helpen 

o Waarom? Waar leidt u dat uit af 

o Heeft u het al geprobeerd 

o Met wie bespreekt u dingen 

o Wie in uw omgeving hebben kwaliteiten die u kent of heeft 

u zelf al eens iemand geholpen? 

o Wat ziet u als belemmering 

• Ik heb niemand/ weinig contact 

Weinig contacten 

o Sociaal isolement➔ eerst netwerk zoeken. Als het het 

gevoel is: ecogram maken. 

o Vragen hoe het komt dat u het zo ervaart? Met wie 

bespreekt u zaken. 

o Er is al zoveel gepraat, al jaren geen contact 

Waar is dan over gepraat? 

o Conflict? Is er al eens over oplossing gepraat? Wilt u er nog 

eens over praten?  

o Zijn er nog andere punten? 

 
  
 
 


