Werken
met
Eigen Krachtconferenties

Eigen Kracht-coördinator:
iets voor u?
Getuige mogen zijn van de oprechte verwondering als mensen
zich realiseren wat ze zelf op eigen
kracht allemaal kunnen realiseren:
dat is waarom ik graag conferenties coördineer. [Walter]

www.eigenkrachtcentrale.be

Wat is een Eigen Kracht-conferentie®?

Een Eigen Kracht-conferentie® (EKc) geeft mensen die
met een probleem zitten maximaal kans om zelf een oplossing uit te werken, samen met mensen uit de eigen
kring: familie, vrienden, buren, … . Zo’n EKc leidt vaak tot
verrassende en creatieve oplossingen.
De deelnemers krijgen alle kans tot overleg met elkaar,
deskundigen en hulpverleners.
Op basis van deze info en eigen inzichten zoeken ze dan
zelf, tijdens een bijeenkomst, samen naar oplossingen op
maat volgens de draagkracht van ieder. Die worden uitgeschreven in een plan voor de toekomst.
Zo worden professionele expertise, engagement vanuit
de persoonlijke omgeving én zeggenschap over het eigen
leven optimaal verweven.
Omdat het plan op het lijf geschreven is en steunt op de
eigen kring vergroten de slaagkansen.
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Over welke situaties gaat het?

Wil je coördinator worden?

Vele situaties komen in aanmerking voor een EKc:
• zorg- en leerproblemen bij kinderen
• ziekte- of ouderdomssituaties (bv. langer thuis wonen)
• echtscheidingsconflicten
• uithuisplaatsingen
• tewerkstellingsvragen
• herstel na conflicten tussen bekenden of met derden
• wijk- of buurtverbetering
• reïntegratie in de maatschappij
•…

Wie kan een Eigen Kracht-conferentie aanvragen?
Ieder die een oplossing zoekt en er alleen niet uitkomt,
ieder die in de knel zit of nieuwe toekomstperspectieven
zoekt, … ieder die een plan wil om verder te komen kan
een EKc aanvragen. Eventueel vraagt men het aan op
aanraden van een hulpverlener.
Zonder de rustige houding van Sandra, de EK-coördinator, waren we er nooit toe gekomen om ondanks alle ruzies toch een
plan te maken voor de kinderen.
Mijn mama kon er niet bij zijn, maar
Louis, de coördinator, heeft haar geholpen om een brief te schrijven, zo
was ze er toch een beetje bij.
De coördinator was zo respectvol, dat
ook mijn zus en haar man kwamen,
die hadden we al jaren niet gezien.

Het was heel goed dat
de coördinator, René,
op het einde van de
bijeenkomst nog concrete vragen stelde
over het plan, nu zullen er geen misverstanden ontstaan.

We hebben nu een plan voor Jessica en daarbij is er voor de hele
familie rust gekomen: die mevrouw van Eigen Kracht heeft ons
zover gekregen dat iedereen toch gekomen is.

Wie zoeken we?

Wat is de opdracht van een EK-coördinator?
De coördinator ondersteunt een persoon of gezin in moeilijkheden bij het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie® Hij of zij zoekt zelf niet naar oplossingen maar vertrouwt op de kracht van het netwerk van de aanvrager(s).
Deeltaken:
• Aanvrager(s) en deelnemers informeren, motiveren, ... via
telefonische contacten en huisbezoeken.
• Mee zorgen voor een heldere, open vraag voor de deelnemers aan de EKc-bijeenkomst.
• Contacten leggen met hulpverleners en instanties, ... .
• Helpen bij praktische voorbereiding (locatie, uitnodiging).
• Het opstarten en inleiden van de bijeenkomst.
• Het overlopen van het plan als slot van de bijeenkomst.
• Na de EKc-bijeenkomst: het rondmailen van het plan
• Administratieve afronding naar het EK©-secretariaat toe.
• Een follow-up met enkele deelnemers na één maand.
Een coördinator begeleidt maximaal 3 x per jaar een conferentie. Je doet
dit enkel op een moment dat het past in je leven (professioneel, gezin, ...).
Je kan dus steeds een vraag weigeren. Het voorbereiden en organiseren
van een conferentie duurt gemiddeld 2 maanden.

We zoeken mensen die
• goed kunnen communiceren en luisteren,
• zelfstandig kunnen werken,
• schriftelijk bondig kunnen rapporteren,
• mensen kunnen ondersteunen in het zoeken van oplossing zonder dat zoeken van hen over te nemen,
• open staan voor feedback, wederzijds overleg en
bijsturing,
• bereid zijn om buiten de kantoor-uren te werken,
• van thuis uit kunnen werken en zelf vervoer kunnen
organiseren voor huisbezoeken,
• open staan voor diverse vormen van culturen en levenswijzen,
• over een bewijs van goed gedrag en zeden beschikken.

Wat bieden we aan?
• een boeiende, intense, zinvolle en leerrijke ervaring

• een gratis drie-daagse opleiding tot EK-coördinator
• een certificaat als EK-coördinator na het doorlopen
van een volledig EKc-traject.
• tijdens ieder EKc-traject:
- 7/7 ondersteuning door een ervaren coach;
- info-materiaal, gsm en verzekering,
- kilometervergoeding,
- een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.
• regelmatige uitwisselingsbijeenkomsten voor alle coördinatoren.
• deelname aan een maatschappelijke project dat de
zelfstandigheid van burgers bevordert in aanvulling
op de bestaande hulpverlening.
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Hoe begin je eraan?

Waarom wil jij coördinator zijn?

• Neem contact op met het secretariaat van
de Eigen Kracht Centrale vzw

Ik wou iets werkelijk zinvol doen en iets teruggeven aan
onze samenleving. Op aansporing van een buurvrouw:
"dat is iets voor jou" ben ik coördinator geworden. EK-trajecten hebben mij al onvergetelijk meer terug gegeven dan
wat ik ooit had durven denken. [Herwig]

Bel, mail of schrijf ons:

✆

✑

0485 062 754

Mij raakt vooral dat EK© iemand die hulp nodig heeft in
zijn waarde laat. [Hilde]

werving@eigenkrachtcentrale.be
Gelbergenstraat 48, Kortenaken

We bezorgen je alle info en datums van de komende opleidingscursussen.
• Meer achtergrondinformatie vind je ook online op
onze website. Surf naar:

 www.eigenkrachtcentrale.be

Soms zien mensen hun situatie als uitzichtloos. Een luisterend oor, wat interesse, wat steun uit onverwachte hoek
en hun treintje wordt weer zachtjes op gang getrokken.
Steeds blij om als coördinator hier deel van uit te kunnen
maken. [Michelle]
Ik kom uit het zakenleven en ben bij EK© gekomen om de
andere kant, de sociale kant, van de medaille te beleven.
Hier kan ik mijn rugzak met ervaring blijven gebruiken:
luisteren, juiste vragen stellen, een dialoog opstarten, …
[Paul]

ontwerp: wad

Maak samen zélf een plan, het kan!
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Werken
met
Eigen Krachtconferenties

Bij EK© kan je binnen een goed omschreven filosofie en
deskundige methodiek toch een eigen invulling geven: hoe
pak ik het aan? welke tijd kan ik investeren? Je kan dus als
coördinator ook je eigen sterkte inzetten. - [Ludo]

Net als ieder ander bepaal ik graag zelf hoe ik mijn leven invul. Als coördinator kan ik mensen met een hulp- of
zorgvraag kansen geven om zelf te bepalen wat ze op dit
moment in hun leven het meest nodig hebben. [Kristine]

Wat me charmeert is dat EK© vrijwilligerswerk is op maat
van mijn tijd en competenties. Daarnaast zijn de gedegen
praktische opleiding en de begeleiding tijdens het traject
enorme pluspunten. Of hoe leren en engagement hand in
hand kunnen gaan. [Ilse]

Met een EKc kan je mensen het gevoel geven dat zij zelf,
vanuit hun mogelijkheden en talenten, samen kunnen
zoeken naar wat er nodig is zodat iedereen kan openbloeien zonder wrok. Zo ontstaat er verbondenheid. En enkel
verbondenheid doet leven. [Cecile]

Ik werd coördinator omdat via EK© mensen erin slagen
om de band te verbeteren met zichzelf, hun medemensen
en de wereld die hen omringt. Investeren in verbondenheid
biedt mensen positieve perspectieven in het leven. Ze voelen zich na een EKc meer verbonden met elkaar. [Jef]

Eigen Kracht-coördinator:
iets voor u?
Getuige mogen zijn van de oprechte verwondering als mensen
zich realiseren wat ze zelf op eigen
kracht allemaal kunnen realiseren:
dat is waarom ik graag conferenties coördineer. [Walter]
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