®

Wil je meer informatie?

Wat gebeurt er nadien?
A, a → het gezin of
de aanvrager
● → familie, vrienden,
		 bekenden, …

Meer weten voor u eraan begint?

• Contacteer ons EK©-secretariaat.
Bel, mail of schrijf:

A

a

• De coördinator zorgt dat al de deelnemers het plan zo snel mogelijk in de brievenbus krijgt.
• Iedereen doet wat in het plan is afgesproken.
• Als het nodig is komt men terug bijeen zoals afgesproken.
• Na een maand zal de coördinator u en enkele anderen contacteren om te vragen hoe het allemaal loopt. Verder neemt hij of zij
geen initiatief. Of het moest op uw vraag zijn.   

➤

We raden aan om in het plan altijd af te spreken om terug
samen te komen als er iets misloopt. Of gewoon om even
terug samen te zitten en te zien hoe goed het gaat

➤ Als dat niet lukt of u vindt het zelf nodig kan u steeds terug

een beroep doen op onze diensten, zelfs op dezelfde coördinator als die vrij is. Aarzel nooit om terug contact op te
nemen.

Soms zitten mensen of gezinnen in een moeilijke periode.
Soms botsen mensen op teveel praktische problemen.
Soms weten ouders of jongeren niet meer hoe het verder kan.
Soms vergeten we bij wie of waar we steun kunnen vinden.
De EKc-methodiek wordt aangeboden door de
Eigen Kracht Centrale vzw - kortweg EK©
o.a. dankzij de steun van externe partners:
diverse overheden, sociale verenigingen,
zorgorganisaties of bedrijven.
Contacteer ons voor meer info.
®
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Uw coördinator neemt na ongeveer een maand terug contact om te vragen hoe alles loopt.

©

• We maken een afspraak en een van onze opgeleide vrijwilligers komt langs op een moment dat u past. Deze coördinator legt de Eigen Kracht-methode uit en beantwoordt uw
vragen.

Wat is een Eigen Kracht-conferentie®?

In het plan staat wat iedereen wil doen. Maar dat lukt niet
steeds: er zijn mensen die wegvallen, de gezondheid speelt
parten, nieuwe praktische problemen duiken op, de beloofde
steun van een dienst werkt niet, … . Wat dan?

A, a → het gezin of
		 de aanvrager
© → de EK©-coördinator

• U contacteert ons voor een kennismakingsgesprek. U kan ons
zelf bellen of een bekende kan dat voor u doen.

• Op de site vind je ook de data van de komende opleidingen voor coördinator en de infosessies voor professionals.

En wat als het nadien anders loopt?

➤

Maak samen
een plan!

0489 455 413
info@eigenkrachtcentrale.be
Gelbergenstraat 48, 3471 Kortenaken
		
EK© is actief in Vlaanderen en Brussel.
• Bezoek onze website voor meer achtergrondinformatie en downloadbare folders voor zowel gewone burgers als professionalsvrijwilligers.
		
 www.eigenkrachtcentrale.be
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Misschien
Misschien
Misschien
Misschien

zit u in zo’n situatie?
botst u op opvoedingsproblemen?
twijfelt u of u nog langer huis kan wonen?
…?

Met een Eigen Kracht-conferentie willen we u nieuwe kansen
geven om oplossingen te vinden. En wel samen met de mensen
die u goed kent en zelf kiest.
In deze folder staat hoe dat in zijn werk gaat.

• Wilt u met ons in zee gaan, dan starten we samen de voorbereiding op. Zo’n Eigen Kracht-conferentie blijft kosteloos.
• Twijfelt u nog? Neem dan bedenktijd. Misschien helpt het als
u alles kan bespreken met iemand anders, familie of vrienden. U kan daarbij deze folder gebruiken.

Waarom een Eigen Kracht-conferentie?
Als we zelf niet direct een goede oplossing kunnen bedenken kan advies van anderen helpen.
Met meer mensen komen er ook meer ideeën.
Het doel van een Eigen Kracht-conferentie is eenvoudig.
We verzamelen zoveel mogelijk mensen die u vertrouwt
om samen nieuwe oplossingen te bedenken. Samen met
hen maakt u een plan dat u verder kan helpen.
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Hoe bereiden we die conferentie voor? ➤
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
©
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• Samen met de coördinator maakt u het lijstje op van welke problemen u ziet:
- Waar ziet u moeilijkheden? Wat doet u twijfelen?
- Wat is voor u het grootste probleem? …
- Zijn er nog andere knelpunten?
• U bespreekt wie u wilt uitnodigen. De coördinator zal deze mensen vooraf goed uitleggen wat het doel is van de conferentie.
• Als u denkt dat er extra uitleg nodig is van een sociale dienst, een
arbeidsbureau, het ziekenfonds, een jurist, de school, … dan zal
de coördinator die deskundigen aanspreken. Uiteindelijk beslist u
wie er van hen wordt uitgenodigd.
• Tot slot zal de coördinator met u ook de praktische zaken afspreken:
- Waar en wanneer komen we samen?
- Wie maakt de uitnodigingen? …

Het verloop van de conferentie:
• De eerste ronde: informatie
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤

a
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• Iedereen wordt voorgesteld.
• Uw vragen worden op een bord geschreven.
• U kan bijkomende informatie geven. De deskundigen geven de
gevraagde uitleg. Iedereen mag extra vragen stellen.
• Als alles duidelijk is verlaat de coördinator samen met de deskundigen de vergadering. Zo kan u met uw familie en bekenden in
alle discretie overleggen.
• Als er jongeren mee aan tafel zitten bespreekt de coördinator
vooraf met hen of ze een vertrouwenspersoon nodig hebben, een
oom of tante bv., die hen kan helpen als ze het moeilijk hebben
tussen al die volwassenen. En als kinderen even een speelpauze
willen hebben mag men hen die gerust geven.

Het verloop van de conferentie:
• De tweede ronde: overleg
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©C-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤
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• U en uw genodigden kunnen nu, zonder buitenstaanders, uw vragen bespreken. Indien nodig last men een pauze in om wat te
drinken of te eten.
• Men kan de coördinator of deskundigen terug binnenroepen voor
extra informatie. Nadien gaan ze terug buiten.
• Uit alle ideeën die op tafel komen, kiest u samen wat u en de anderen het beste lijkt. Zo groeit er een plan naar de toekomst toe.
• Misschien rijzen er nieuwe vragen bij u op tijdens de conferentie. Of komen er totaal nieuwe ideeën op tafel. Alles kan in deze
tweede ronde. U beslist uiteindelijk wat er in het plan wordt opgenomen. Zonder buitenstaanders.

Ik ken niemand die ik kan uitnodigen!

We vragen liever geen hulp aan anderen.
Niemand wil graag hulpbehoevend zijn. Niemand wil snel hulp
vragen. Niemand wil anderen lastig vallen met de eigen problemen. En dat is vreemd.

Dikwijls vergeten we dat andere mensen ons graag willen helpen wanneer ze kunnen. Niet omdat we zielig zijn, maar omdat
mensen graag mensen helpen.

Want meestal willen we zelf wel anderen helpen als ze in de
knoei zitten met goede raad, praktische tips of concrete steun.

Mensen uitnodigen om deel te nemen aan uw Eigen Kracht-conferentie is een eerste stap naar een nieuwe oplossing.

Weinig mensen hebben direct zo’n lijstje deelnemers klaar.
Toch is soms het verrassend hoeveel mensen uiteindelijk gevraagd kunnen worden: familieleden of buren, oude vrienden
of nieuwe kennissen, mensen die u dagelijks ziet of mensen die
u al een tijdje niet meer zag.
Onze coördinator helpt u om namen te bedenken.
En u beslist uiteindelijk wie op de lijst komt.

Het verloop van de conferentie:
• De derde ronde: “Hier is ons plan!” ➤
   A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
H

A

©

• Als alles uitgepraat is, roept u de coördinator terug binnen.
• Samen wordt het plan overlopen.
• Het wordt eventueel aangevuld met praktische afspraken.
• De coördinator vraagt of iedereen weet wat er allemaal is afgesproken.
• De vergadering beslist tot slot wie er bij elkaar komt als de zaken
anders lopen dan verwacht en het plan niet werkt of aangepast
moet worden.
• Samen met alle genodigden ondertekent u uw plan.

Wie is Eigen Kracht-coördinator?
➤

Al onze coördinatoren zijn onafhankelijke vrijwilligers
met een gespecialiseerde opleiding.

➤

Hun taak is het om u te helpen mensen bij elkaar te
brengen die u kiest en vertrouwt.

➤ Als er praktische problemen opduiken helpt hij of zij u ook.
Maar de eindbeslissingen blijven steeds in uw hand.

➤ De coördinator neemt enkel deel aan het begin en het einde

van de vergadering. Tijdens het echte overleg neemt hij of
zij geen deel. Dat is enkel voor u en uw genodigden.

Hoe bereiden we die conferentie voor? ➤
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
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• Samen met de coördinator maakt u het lijstje op van welke problemen u ziet:
- Waar ziet u moeilijkheden? Wat doet u twijfelen?
- Wat is voor u het grootste probleem? …
- Zijn er nog andere knelpunten?
• U bespreekt wie u wilt uitnodigen. De coördinator zal deze mensen vooraf goed uitleggen wat het doel is van de conferentie.
• Als u denkt dat er extra uitleg nodig is van een sociale dienst, een
arbeidsbureau, het ziekenfonds, een jurist, de school, … dan zal
de coördinator die deskundigen aanspreken. Uiteindelijk beslist u
wie er van hen wordt uitgenodigd.
• Tot slot zal de coördinator met u ook de praktische zaken afspreken:
- Waar en wanneer komen we samen?
- Wie maakt de uitnodigingen? …

Het verloop van de conferentie:
• De eerste ronde: informatie
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤

a

©

A

H

• Iedereen wordt voorgesteld.
• Uw vragen worden op een bord geschreven.
• U kan bijkomende informatie geven. De deskundigen geven de
gevraagde uitleg. Iedereen mag extra vragen stellen.
• Als alles duidelijk is verlaat de coördinator samen met de deskundigen de vergadering. Zo kan u met uw familie en bekenden in
alle discretie overleggen.
• Als er jongeren mee aan tafel zitten bespreekt de coördinator
vooraf met hen of ze een vertrouwenspersoon nodig hebben, een
oom of tante bv., die hen kan helpen als ze het moeilijk hebben
tussen al die volwassenen. En als kinderen even een speelpauze
willen hebben mag men hen die gerust geven.

Het verloop van de conferentie:
• De tweede ronde: overleg
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©C-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤

a

A

H©

• U en uw genodigden kunnen nu, zonder buitenstaanders, uw vragen bespreken. Indien nodig last men een pauze in om wat te
drinken of te eten.
• Men kan de coördinator of deskundigen terug binnenroepen voor
extra informatie. Nadien gaan ze terug buiten.
• Uit alle ideeën die op tafel komen, kiest u samen wat u en de anderen het beste lijkt. Zo groeit er een plan naar de toekomst toe.
• Misschien rijzen er nieuwe vragen bij u op tijdens de conferentie. Of komen er totaal nieuwe ideeën op tafel. Alles kan in deze
tweede ronde. U beslist uiteindelijk wat er in het plan wordt opgenomen. Zonder buitenstaanders.

Ik ken niemand die ik kan uitnodigen!

We vragen liever geen hulp aan anderen.
Niemand wil graag hulpbehoevend zijn. Niemand wil snel hulp
vragen. Niemand wil anderen lastig vallen met de eigen problemen. En dat is vreemd.

Dikwijls vergeten we dat andere mensen ons graag willen helpen wanneer ze kunnen. Niet omdat we zielig zijn, maar omdat
mensen graag mensen helpen.

Want meestal willen we zelf wel anderen helpen als ze in de
knoei zitten met goede raad, praktische tips of concrete steun.

Mensen uitnodigen om deel te nemen aan uw Eigen Kracht-conferentie is een eerste stap naar een nieuwe oplossing.

Weinig mensen hebben direct zo’n lijstje deelnemers klaar.
Toch is soms het verrassend hoeveel mensen uiteindelijk gevraagd kunnen worden: familieleden of buren, oude vrienden
of nieuwe kennissen, mensen die u dagelijks ziet of mensen die
u al een tijdje niet meer zag.
Onze coördinator helpt u om namen te bedenken.
En u beslist uiteindelijk wie op de lijst komt.

Het verloop van de conferentie:
• De derde ronde: “Hier is ons plan!” ➤
   A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
H

A

©

• Als alles uitgepraat is, roept u de coördinator terug binnen.
• Samen wordt het plan overlopen.
• Het wordt eventueel aangevuld met praktische afspraken.
• De coördinator vraagt of iedereen weet wat er allemaal is afgesproken.
• De vergadering beslist tot slot wie er bij elkaar komt als de zaken
anders lopen dan verwacht en het plan niet werkt of aangepast
moet worden.
• Samen met alle genodigden ondertekent u uw plan.

Wie is Eigen Kracht-coördinator?
➤

Al onze coördinatoren zijn onafhankelijke vrijwilligers
met een gespecialiseerde opleiding.

➤

Hun taak is het om u te helpen mensen bij elkaar te
brengen die u kiest en vertrouwt.

➤ Als er praktische problemen opduiken helpt hij of zij u ook.
Maar de eindbeslissingen blijven steeds in uw hand.

➤ De coördinator neemt enkel deel aan het begin en het einde

van de vergadering. Tijdens het echte overleg neemt hij of
zij geen deel. Dat is enkel voor u en uw genodigden.

Hoe bereiden we die conferentie voor? ➤
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
©

A
H

• Samen met de coördinator maakt u het lijstje op van welke problemen u ziet:
- Waar ziet u moeilijkheden? Wat doet u twijfelen?
- Wat is voor u het grootste probleem? …
- Zijn er nog andere knelpunten?
• U bespreekt wie u wilt uitnodigen. De coördinator zal deze mensen vooraf goed uitleggen wat het doel is van de conferentie.
• Als u denkt dat er extra uitleg nodig is van een sociale dienst, een
arbeidsbureau, het ziekenfonds, een jurist, de school, … dan zal
de coördinator die deskundigen aanspreken. Uiteindelijk beslist u
wie er van hen wordt uitgenodigd.
• Tot slot zal de coördinator met u ook de praktische zaken afspreken:
- Waar en wanneer komen we samen?
- Wie maakt de uitnodigingen? …

Het verloop van de conferentie:
• De eerste ronde: informatie
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤

a

©

A

H

• Iedereen wordt voorgesteld.
• Uw vragen worden op een bord geschreven.
• U kan bijkomende informatie geven. De deskundigen geven de
gevraagde uitleg. Iedereen mag extra vragen stellen.
• Als alles duidelijk is verlaat de coördinator samen met de deskundigen de vergadering. Zo kan u met uw familie en bekenden in
alle discretie overleggen.
• Als er jongeren mee aan tafel zitten bespreekt de coördinator
vooraf met hen of ze een vertrouwenspersoon nodig hebben, een
oom of tante bv., die hen kan helpen als ze het moeilijk hebben
tussen al die volwassenen. En als kinderen even een speelpauze
willen hebben mag men hen die gerust geven.

Het verloop van de conferentie:
• De tweede ronde: overleg
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤

a

A

H©

• U en uw genodigden kunnen nu, zonder buitenstaanders, uw vragen bespreken. Indien nodig last men een pauze in om wat te
drinken of te eten.
• Men kan de coördinator of deskundigen terug binnenroepen voor
extra informatie. Nadien gaan ze terug buiten.
• Uit alle ideeën die op tafel komen, kiest u samen wat u en de anderen het beste lijkt. Zo groeit er een plan naar de toekomst toe.
• Misschien rijzen er nieuwe vragen bij u op tijdens de conferentie. Of komen er totaal nieuwe ideeën op tafel. Alles kan in deze
tweede ronde. U beslist uiteindelijk wat er in het plan wordt opgenomen. Zonder buitenstaanders.

Ik ken niemand die ik kan uitnodigen!

We vragen liever geen hulp aan anderen.
Niemand wil graag hulpbehoevend zijn. Niemand wil snel hulp
vragen. Niemand wil anderen lastig vallen met de eigen problemen. En dat is vreemd.

Dikwijls vergeten we dat andere mensen ons graag willen helpen wanneer ze kunnen. Niet omdat we zielig zijn, maar omdat
mensen graag mensen helpen.

Want meestal willen we zelf wel anderen helpen als ze in de
knoei zitten met goede raad, praktische tips of concrete steun.

Mensen uitnodigen om deel te nemen aan uw Eigen Kracht-conferentie is een eerste stap naar een nieuwe oplossing.

Weinig mensen hebben direct zo’n lijstje deelnemers klaar.
Toch is soms het verrassend hoeveel mensen uiteindelijk gevraagd kunnen worden: familieleden of buren, oude vrienden
of nieuwe kennissen, mensen die u dagelijks ziet of mensen die
u al een tijdje niet meer zag.
Onze coördinator helpt u om namen te bedenken.
En u beslist uiteindelijk wie op de lijst komt.

Het verloop van de conferentie:
• De derde ronde: “Hier is ons plan!” ➤
   A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
H

A

©

• Als alles uitgepraat is, roept u de coördinator terug binnen.
• Samen wordt het plan overlopen.
• Het wordt eventueel aangevuld met praktische afspraken.
• De coördinator vraagt of iedereen weet wat er allemaal is afgesproken.
• De vergadering beslist tot slot wie er bij elkaar komt als de zaken
anders lopen dan verwacht en het plan niet werkt of aangepast
moet worden.
• Samen met alle genodigden ondertekent u uw plan.

Wie is Eigen Kracht-coördinator?
➤

Al onze coördinatoren zijn onafhankelijke vrijwilligers
met een gespecialiseerde opleiding.

➤

Hun taak is het om u te helpen mensen bij elkaar te
brengen die u kiest en vertrouwt.

➤ Als er praktische problemen opduiken helpt hij of zij u ook.
Maar de eindbeslissingen blijven steeds in uw hand.

➤ De coördinator neemt enkel deel aan het begin en het einde

van de vergadering. Tijdens het echte overleg neemt hij of
zij geen deel. Dat is enkel voor u en uw genodigden.

Hoe bereiden we die conferentie voor? ➤
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
©

A
H

• Samen met de coördinator maakt u het lijstje op van welke problemen u ziet:
- Waar ziet u moeilijkheden? Wat doet u twijfelen?
- Wat is voor u het grootste probleem? …
- Zijn er nog andere knelpunten?
• U bespreekt wie u wilt uitnodigen. De coördinator zal deze mensen vooraf goed uitleggen wat het doel is van de conferentie.
• Als u denkt dat er extra uitleg nodig is van een sociale dienst, een
arbeidsbureau, het ziekenfonds, een jurist, de school, … dan zal
de coördinator die deskundigen aanspreken. Uiteindelijk beslist u
wie er van hen wordt uitgenodigd.
• Tot slot zal de coördinator met u ook de praktische zaken afspreken:
- Waar en wanneer komen we samen?
- Wie maakt de uitnodigingen? …

Het verloop van de conferentie:
• De eerste ronde: informatie
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤
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• Iedereen wordt voorgesteld.
• Uw vragen worden op een bord geschreven.
• U kan bijkomende informatie geven. De deskundigen geven de
gevraagde uitleg. Iedereen mag extra vragen stellen.
• Als alles duidelijk is verlaat de coördinator samen met de deskundigen de vergadering. Zo kan u met uw familie en bekenden in
alle discretie overleggen.
• Als er jongeren mee aan tafel zitten bespreekt de coördinator
vooraf met hen of ze een vertrouwenspersoon nodig hebben, een
oom of tante bv., die hen kan helpen als ze het moeilijk hebben
tussen al die volwassenen. En als kinderen even een speelpauze
willen hebben mag men hen die gerust geven.

Het verloop van de conferentie:
• De tweede ronde: overleg
A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©C-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

➤

a

A

H©

• U en uw genodigden kunnen nu, zonder buitenstaanders, uw vragen bespreken. Indien nodig last men een pauze in om wat te
drinken of te eten.
• Men kan de coördinator of deskundigen terug binnenroepen voor
extra informatie. Nadien gaan ze terug buiten.
• Uit alle ideeën die op tafel komen, kiest u samen wat u en de anderen het beste lijkt. Zo groeit er een plan naar de toekomst toe.
• Misschien rijzen er nieuwe vragen bij u op tijdens de conferentie. Of komen er totaal nieuwe ideeën op tafel. Alles kan in deze
tweede ronde. U beslist uiteindelijk wat er in het plan wordt opgenomen. Zonder buitenstaanders.

Ik ken niemand die ik kan uitnodigen!

We vragen liever geen hulp aan anderen.
Niemand wil graag hulpbehoevend zijn. Niemand wil snel hulp
vragen. Niemand wil anderen lastig vallen met de eigen problemen. En dat is vreemd.

Dikwijls vergeten we dat andere mensen ons graag willen helpen wanneer ze kunnen. Niet omdat we zielig zijn, maar omdat
mensen graag mensen helpen.

Want meestal willen we zelf wel anderen helpen als ze in de
knoei zitten met goede raad, praktische tips of concrete steun.

Mensen uitnodigen om deel te nemen aan uw Eigen Kracht-conferentie is een eerste stap naar een nieuwe oplossing.

Weinig mensen hebben direct zo’n lijstje deelnemers klaar.
Toch is soms het verrassend hoeveel mensen uiteindelijk gevraagd kunnen worden: familieleden of buren, oude vrienden
of nieuwe kennissen, mensen die u dagelijks ziet of mensen die
u al een tijdje niet meer zag.
Onze coördinator helpt u om namen te bedenken.
En u beslist uiteindelijk wie op de lijst komt.

Het verloop van de conferentie:
• De derde ronde: “Hier is ons plan!” ➤
   A, a → het gezin of
de aanvrager
c → de EK©-coördinator
● → familie, vrienden,
bekenden, …
H → deskundigen,
technici of
hulpverleners

a
H
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• Als alles uitgepraat is, roept u de coördinator terug binnen.
• Samen wordt het plan overlopen.
• Het wordt eventueel aangevuld met praktische afspraken.
• De coördinator vraagt of iedereen weet wat er allemaal is afgesproken.
• De vergadering beslist tot slot wie er bij elkaar komt als de zaken
anders lopen dan verwacht en het plan niet werkt of aangepast
moet worden.
• Samen met alle genodigden ondertekent u uw plan.

Wie is Eigen Kracht-coördinator?
➤

Al onze coördinatoren zijn onafhankelijke vrijwilligers
met een gespecialiseerde opleiding.

➤

Hun taak is het om u te helpen mensen bij elkaar te
brengen die u kiest en vertrouwt.

➤ Als er praktische problemen opduiken helpt hij of zij u ook.
Maar de eindbeslissingen blijven steeds in uw hand.

➤ De coördinator neemt enkel deel aan het begin en het einde

van de vergadering. Tijdens het echte overleg neemt hij of
zij geen deel. Dat is enkel voor u en uw genodigden.

®

Wil je meer informatie?

Wat gebeurt er nadien?
A, a → het gezin of
de aanvrager
● → familie, vrienden,
		 bekenden, …

Meer weten voor u eraan begint?

• Contacteer ons EK©-secretariaat.
Bel, mail of schrijf:

A

a

• De coördinator zorgt dat al de deelnemers het plan zo snel mogelijk in de brievenbus krijgt.
• Iedereen doet wat in het plan is afgesproken.
• Als het nodig is komt men terug bijeen zoals afgesproken.
• Na een maand zal de coördinator u en enkele anderen contacteren om te vragen hoe het allemaal loopt. Verder neemt hij of zij
geen initiatief. Of het moest op uw vraag zijn.   

➤

We raden aan om in het plan altijd af te spreken om terug
samen te komen als er iets misloopt. Of gewoon om even
terug samen te zitten en te zien hoe goed het gaat

➤ Als dat niet lukt of u vindt het zelf nodig kan u steeds terug

een beroep doen op onze diensten, zelfs op dezelfde coördinator als die vrij is. Aarzel nooit om terug contact op te
nemen.

Soms zitten mensen of gezinnen in een moeilijke periode.
Soms botsen mensen op teveel praktische problemen.
Soms weten ouders of jongeren niet meer hoe het verder kan.
Soms vergeten we bij wie of waar we steun kunnen vinden.
De EKc-methodiek wordt aangeboden door de
Eigen Kracht Centrale vzw - kortweg EK©
o.a. dankzij de steun van externe partners:
diverse overheden, sociale verenigingen,
zorgorganisaties of bedrijven.
Contacteer ons voor meer info.
®
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Uw coördinator neemt na ongeveer een maand terug contact om te vragen hoe alles loopt.

©

• We maken een afspraak en een van onze opgeleide vrijwilligers komt langs op een moment dat u past. Deze coördinator legt de Eigen Kracht-methode uit en beantwoordt uw
vragen.

Wat is een Eigen Kracht-conferentie®?

In het plan staat wat iedereen wil doen. Maar dat lukt niet
steeds: er zijn mensen die wegvallen, de gezondheid speelt
parten, nieuwe praktische problemen duiken op, de beloofde
steun van een dienst werkt niet, … . Wat dan?

A, a → het gezin of
		 de aanvrager
© → de EK©-coördinator

• U contacteert ons voor een kennismakingsgesprek. U kan ons
zelf bellen of een bekende kan dat voor u doen.

• Op de site vind je ook de data van de komende opleidingen voor coördinator en de infosessies voor professionals.

En wat als het nadien anders loopt?

➤

Maak samen
een plan!

0489 455 413
info@eigenkrachtcentrale.be
Gelbergenstraat 48, 3471 Kortenaken
		
EK© is actief in Vlaanderen en Brussel.
• Bezoek onze website voor meer achtergrondinformatie en downloadbare folders voor zowel gewone burgers als professionalsvrijwilligers.
		
 www.eigenkrachtcentrale.be

✆

✑

➤

Misschien
Misschien
Misschien
Misschien

zit u in zo’n situatie?
botst u op opvoedingsproblemen?
twijfelt u of u nog langer huis kan wonen?
…?

Met een Eigen Kracht-conferentie willen we u nieuwe kansen
geven om oplossingen te vinden. En wel samen met de mensen
die u goed kent en zelf kiest.
In deze folder staat hoe dat in zijn werk gaat.

• Wilt u met ons in zee gaan, dan starten we samen de voorbereiding op. Zo’n Eigen Kracht-conferentie blijft kosteloos.
• Twijfelt u nog? Neem dan bedenktijd. Misschien helpt het als
u alles kan bespreken met iemand anders, familie of vrienden. U kan daarbij deze folder gebruiken.

Waarom een Eigen Kracht-conferentie?
Als we zelf niet direct een goede oplossing kunnen bedenken kan advies van anderen helpen.
Met meer mensen komen er ook meer ideeën.
Het doel van een Eigen Kracht-conferentie is eenvoudig.
We verzamelen zoveel mogelijk mensen die u vertrouwt
om samen nieuwe oplossingen te bedenken. Samen met
hen maakt u een plan dat u verder kan helpen.
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