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Draaiboek Eigen Kracht-traject 
 
 
Beste vrijwilliger 
 
Je bent het engagement aangegaan een Eigen Kracht-traject te coördineren. Fijn! 
In dit draaiboek vind je een overzicht van de administratieve documenten en veel gestelde vragen. 
Gebruik ook zeker je EKC-handboek. Dit is je leidraad doorheen elk traject.  
Indien er toch nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan zeker niet om je coach of de administratie te 
contacteren.  
Succes! 

 
 
Inhoud:  

1. Ik heb een opdracht voor een Eigen Kracht-traject aanvaard. Wat nu?  
2. Mijn traject start. Het eerste (kennismakings-)gesprek 
3. Kernpersoon geeft aan het traject te willen beëindigen na het kennismakingsgesprek 
4. Kernpersoon geeft aan het traject te willen verderzetten na het kennismakingsgesprek 
5. Hoe het netwerk activeren 
6. Locatie, catering en andere praktische zaken die komen kijken bij de organisatie van een 

bijeenkomst. 
7. De dag van de conferentie 
8. Mijn traject is geëindigd, in overleg met mijn coach, voor het tot een conferentie is gekomen. 

Wat moet ik doen ter afronding? 
9. Mijn traject is geëindigd met een conferentie. Wat moet ik doen ter afronding? 
10. De kostennota voor de vrijwilliger 
11. Het kasverslag voor de kosten van de vzw t.b.v. het netwerk 
12. Veel voorkomende vragen: 

a. Het saldo van mijn gsm is op. Wat nu? 
b. Ik heb geen ontvangst met mij EK©-gsm. 
c. Ik ken iemand uit het netwerk? Kan ik wel verder doen?  
d. Tolk nodig? 
e. Het klikt niet met mijn coach? Wat nu?  
f. Ik wens mijn engagement van mijn EK-traject, om persoonlijke reden, te beëindigen 

voor het traject gedaan is. Kan dat? Hoe gaat dit?  
g. Het netwerk of gezin spreekt een andere taal dan Nederlands. Zijn onze 

(evaluatie)formulieren nog in een andere taal beschikbaar? 
h. Ik maak gebruik van een deelwagen. Kan ik mijn onkosten inbrengen? 
i. Ik heb twee afrekeningen ontvangen. Kunnen beide eindbedragen met elkaar 

verrekend worden? 
j. Kan mijn printinkt vergoed worden indien ik koos voor de reële vergoeding? 
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1. Ik heb een opdracht voor een Eigen Kracht-traject aanvaard. Wat nu? 
 

Ik ontvang:  

Opstartmails Deze bevatten o.a.: contactgegevens coach, aanmeldingsformulier, gsm-
nummer en pincode EK©-gsm (enkel te gebruiken binnen jouw EK©-
traject),… 

Materiaalpakket Dit wordt via Bpost naar jou gestuurd. Je kan je pakket volgen via je mail. 

Voorschot  
150 euro  

Dit is een voorschot voor de kosten van de vzw t.b.v. het netwerk. Jij hebt 
deze in beheer gedurende het traject. D.w.z. dat jij de kosten van het netwerk 
(huur zaal, catering, …) met dit voorschot betaalt. Je houdt de bonnetjes bij 
voor de afrekening. Als de kosten 150 euro overschrijden neem je contact op 
met je coach.  
Opgelet: kosten zonder bonnetjes kunnen niet worden ingebracht! 

Intranet Hier vind je de nodige werk- en informatiedocumenten. 

Coach De contactgegevens van jouw coach staan in de opstartmail. Contacteer je 
coach voor de start van je traject. Je kan dan afspreken hoe jullie contact 
wensen te houden (telefoon, mail, sms,..) 
We vragen om min. elke twee weken je coach een update te geven, ook als er 
geen acties zijn. Zo geef je je coach het nodige om actief mee te blijven 
denken en je te ondersteunen. 

Lees alles rustig door en dan aan de slag!   
Kijk zeker ook in je handboek. 
Succes! 

 
 
2. Mijn traject start – Het eerste (kennismakings-)gesprek 

 

Eerste contact We vragen binnen de 7 dagen een eerste (telefonisch) contact te leggen met 
het gezin/ de kernpersoon voor het maken van een eerste afspraak. 
Vraag ook of zij hierbij nog iemand aanwezig willen hebben uit hun netwerk.   
Lukt het jou niet om het kerngezin binnen de 7 dagen te contacteren, gelieve 
dan jouw coach en sarageerts@eigenkrachtcentrale.be te verwittigen. 

Aanmelder Wanneer de aanmelder een professionele hulpverlener is, wordt deze door 
ons op de hoogte gebracht dat jij gaat starten. Indien het gezin/ kernpersoon 
dit wenst kan de professionele aanmelder bij het eerste gesprek aanwezig 
zijn. Je neemt echter pas met de aanmelder contact op nadat je met het gezin 
overlegd hebt.  

Tip! In het EKC handboek staan voorbeelden van een eerste gesprek 
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3. Kernpersoon geeft aan het traject te willen beëindigen na het kennismakingsgesprek 
 

Contacteer coach Bekijk samen of je nog mogelijkheden ziet of dat het traject stopt. 
Geef mensen steeds voldoende bedenktijd.   

Stopt echt! En nu? Ga naar punt 8. Hier vind je de uitleg rond de administratieve afronding van 
je traject. 

 
 
4. Kernpersoon geeft aan het traject te willen verderzetten na het kennismakingsgesprek 

 

Info-formulier Overloop dit formulier samen met het kerngezin en vul de gegevens aan. 
Neem het aanmeldingsformulier hier ook bij ter info. 
Bezorg het info-formulier 7 dagen na afloop van het traject aan: 
sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
 
Als blijkt dat er een wettelijke instantie betrokken is, en dat er bodemeisen 
gesteld worden, is het belangrijk dat je deze bespreekt met je coach. 

 
 
5. Hoe het netwerk activeren 

 

Tip! Gebruik hiervoor alle beschikbare tools uit de opleiding en in het handboek en 
overleg met de coach. 

 
 
6. Locatie, catering en andere praktische zaken die komen kijken bij de organisatie van 

een bijeenkomst. 
 

Zaal vinden? • Kent het netwerk een zaal? Vind je iets op internet? Een zaal van de 
gemeente, parochiezaal, zaal in bibliotheek, zaal boven een 
brasserie, …  
 

Informeer telkens goed naar de voorwaarden voor de zaal: 

• Ben je verplicht drank (of eten) af te nemen? 

• Mag er gegeten/ gedronken worden in de zaal? 

• Mag je iets aan de muur hangen en indien ja, met welk materiaal 
(schilderstape beschadigt niet)? 

• Dien je na de activiteit op te ruimen/ schoon te maken?  

• … 
Zaal huren? Huur een zaal altijd op naam van de vzw:  

Eigen Kracht Centrale vzw 
Gelbergenstraat 48 
3471 Hoeleden 
Ondernemingsnummer: 0882.864.801 
 

mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
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Betaal ook zelf de zaal vanuit het voorschot van 150 euro dat je beheert. 
Enkel indien dit niet mogelijk is, kan je de factuur rechtstreeks naar de vzw 
laten sturen. Bij voorkeur digitaal naar info@eigenkrachtcentrale.be   
En verwittig ons dan ook zodat wij dit factuur kunnen plaatsen en weten dat 
we dit nog moeten betalen. Laat ook het trajectnummer en je eigen naam 
op de factuur zetten.  

Brandverzekering 
zaal 

Als je een zaal huurt, vraag dan of deze een brandverzekering heeft met 
‘afstand van verhaal’. Indien dit niet is, dien je volgende gegevens door te 
geven aan kimwillems@eigenkrachtcentrale.be  vóór de activiteit:  

• Naam en adres zaal 

• Datum en uur dat je de zaal huurt 

• Nummer EKC 
Zo is deze zaal ook door onze verzekering verzekerd als er iets misloopt.  
Vb. Iemand brengt een waterkoker mee. Deze geeft kortsluiting en 
veroorzaakt brand.  

Catering Als het netwerk zelf geen catering kan/ wil voorzien kan jij dit doen. Bekijk 
wat mogelijk is met het kerngezin (broodjes, klein hapje, …) en hou rekening 
met je ontvangen budget van 150 euro.  
Indien je dit toch dreigt te overschrijden, neem dan contact op met je coach 
om te kijken hoe dit opgelost kan worden.   
 

 
 
7. De dag van de conferentie 

 

Niet-vergeten kaart Dit is een praktische tool voor de conferentie-dag als aanvulling op je 
handboek. Het bevat allerlei tips, praktische vragen en weetjes. 

Evaluatieformulier Indien mogelijk vraag je het evaluatieformulier op de dag van de 
conferentie zelf in te vullen. Als dit niet kan, voorzie je een enveloppe 
met adres en postzegel welke je aan de mensen meegeeft.  (Bij een 
overschot van klaargemaakte enveloppen mag je deze altijd in het pakket 
naar ons sturen. Deze kunnen we altijd nog hergebruiken) 
Ticket van aankoop enveloppen en zegels voeg je toe bij je kasverslag. 

 
 
8. Mijn traject is geëindigd, in overleg met mijn coach, voor het tot een conferentie is 

gekomen. Wat moet ik doen ter afronding?  
 

WERKDOCUMENT WAAR VIND IK DIT? WANNEER BEZORG IK DIT? HOE? 

Infoformulier Materiaalpakket of 
intranet 

Binnen 7 dagen na 
afronding van traject 

Via materiaalpakket 
of mail 

Registratieformulier 
geen conferentie 

Intranet Binnen 7 dagen na 
afronding van traject 

Via mail in WORD-
versie 

Kostennota 
vrijwilliger + Ev. 
kasverslag kosten 
vzw t.b.v. netwerk 

Materiaalpakket of 
intranet 
 

Binnen 7 dagen na 
afronding van traject 

Via materiaalpakket 
of mail 
Hoe invullen? Zie 
punt 10 en 11 

mailto:info@eigenkrachtcentrale.be
mailto:kimwillems@eigenkrachtcentrale.be
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➔ Je mailt de documenten naar sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
➔ Het materiaalpakket stuur je terug, met alle niet gebruikte documenten, gsm+ lader en 

folders, m.b.v. het retouretiket dat je in je pakket kan vinden. Je stuurt bij dit pakket ook 
je kostennota, kasverslag en bonnetjes mee! 

➔ Afrekening: Na ontvangst van alle documenten en materiaalpakket, ontvang je een mail 
met de afrekeningen. Gelieve geen geld terug te storten voor je de afrekening van de vzw 
ontvangen hebt. 

 
 
9. Mijn traject is geëindigd met een conferentie. Wat moet ik doen ter afronding?  
 

WERKDOCUMENT WAAR VIND IK DIT? WANNEER BEZORG IK DIT? HOE? 

Infoformulier Materiaalpakket of 
intranet 

Binnen 7 dagen na 
afronding van traject 

Via materiaalpakket 
of mail 

Registratieformulier 
conferentie 

Intranet Binnen 7 dagen na 
conferentie 

Via mail in WORD- 
versie 

Planformulier Intranet Binnen 2 dagen na 
conferentie aan je coach 
Binnen 7 dagen na 
conferentie 

Via mail in WORD-
versie 

Kostennota 
vrijwilliger + 
Kasverslag kosten 
vzw t.b.v. netwerk 

Materiaalpakket of 
intranet 

Binnen 7 dagen na 
afronding traject. 

Via materiaalpakket 
of mail 
Hoe invullen? Zie 
punt 10 en 11 

Follow-up na 1 
maand 

Intranet Binnen 7 dagen na 
voltooien van follow-up 

Via mail 
Hoe invullen?  
Zie ‘werkwijze 
follow-up’ op 
intranet of in 
handboek 

Evaluatieformulieren Materiaalpakket of 
intranet 

Binnen 7 dagen na 
afronding traject 

Via materiaalpakket 

 
➔ Je mailt de documenten naar sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
➔ Het materiaalpakket stuur je terug, met alle niet gebruikte documenten, gsm+ lader en 

folders, m.b.v. het retouretiket dat je in je pakket kan vinden. Je stuurt bij dit pakket ook 
je kostennota, kasverslag en bonnetjes mee! 

➔ Afrekening: Na ontvangst van alle documenten en materiaalpakket, ontvang je een mail 
met de afrekeningen. Gelieve geen geld terug te storten voor je de afrekening van de vzw 
ontvangen hebt. 

 
 
10. De kostennota voor de vrijwilliger 

Er zijn 2 versies van deze kostennota (forfaitaire en reële kostenvergoeding). Maak gebruik van 
het juiste document! 

 

mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
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10.1 Forfaitaire kostenvergoeding: 
Hoe vul je deze in? 
Voorbeeld: 

DATUM ACTIVITEIT + EV. 
VERPLAATSINGSROUTE 

KM’S 
MET 
AUTO 

KM’S 
MET 
FIETS 

KOSTEN 
OPENBAAR 
VERVOER 

FORFAIT/DAG 

9-01-2020 Kennismakinggesprek met 
kernpersoon: Hoeleden – 
Herselt (heen en terug 

45 5  €20 

10-01-2020 Bezoek aan tante: Hoeleden 
– Leuven (heen en terug) 

0 0 €6,5 €20 

10-01-2020 Bezoek aan grootouders: 
Hoeleden – Bekkevoort 
(heen en terug) 

20 0  €0 (geen forfaitaire 

vergoeding omdat 
dit de tweede 
activiteit is op  
10-01-2020) 

13-01-2020 Gesprek met coach 0 0  €20 

15-01-2020 Administratief werk: invullen 
van werkdocumenten 

0 0  €20 

 
➔ Voeg steeds een bewijsstuk toe van de kosten van het openbaar vervoer. Zonder 

bewijsstuk kunnen wij de kosten niet in rekening brengen.  
➔ Gelieve zelf de kolom van forfait/dag in te vullen. Dit is steeds €20/dag met een 

maximum van €400/traject (tot je aan het jaarlijks wettelijk maximum zit).  
Opgelet: De forfaitaire vergoeding die je ontvangt voor een traject, is afhankelijk van het 
aantal dagen dat je noteerde.  

➔ Waarvoor kan ik een forfaitaire vergoeding noteren?  
- Bezoeken aan kernpersoon 
- Bezoeken aan netwerk 
- Bezoeken aan hulpverleners 
- Contact met coach (met een maximum van 1 dag per traject) 
- Administratieve taken zoals invullen van werkdocumenten, 

telefoontje om een afspraak te maken, mails versturen (met een 
maximum van 3 dagen per traject) 

➔ Indien je niet voldoende plaats hebt op de kostennota, gebruik je 2 formulieren.  
➔ Deze kostennota stuur je ondertekend terug via het materiaalpakket of je mailt deze naar 

sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  

 
10.2 Reële kostenvergoeding 
Net zoals bij de forfaitaire vergoeding (zie 10.1) vul je de datum in met een duidelijke 
omschrijving van je activiteit + verplaatsingsroute.  
Bij “andere kosten” kan je je kosten noteren zoals parkeerticket, papier, printinkt (zie bij ‘veel 
gestelde vragen’ hoe je deze kosten kan inbrengen),…  
Bij deze kosten moet steeds een bewijsstuk gevoegd worden, anders kunnen wij deze niet in 
rekening brengen.  

 
➔ Deze kostennota mail je naar sarageerts@eigenkrachtcentrale.be of je stuurt deze terug 

in het materiaalpakket (met handtekening!) én bewijsstukken.  

mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
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11. Kasverslag voor de kosten van de vzw t.b.v. het netwerk 

 
Hierop maak je een overzicht van de kosten van de vzw voor het netwerk.  
Wat kan je hier zoal inbrengen: Huur zaal, kosten catering, busticket van iemand van het netwerk 
die dit zelf niet kan betalen, kosten kopies voor de uitnodiging, postzegels, handgel, enveloppen, 
… 
 
Opgelet:  

• Wij kunnen alleen rekening houden met kosten die een wettelijk schriftelijk bewijsstuk 
hebben. 

• Wat kan je niet inbrengen op dit kasverslag: parking, drank of lunch voor de vrijwilliger, inkt 
en papier van documenten die jezelf thuis hebt afgedrukt… Deze kosten worden vergoed 
door de forfait/dag (in het forfaitair systeem 10.1) of door de reële kosten van de vrijwilliger 
(in het reëel systeem 10.2) 

Heb je vragen, contacteer dan sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  

 
 
12. Veel voorkomende vragen: Voor alle inhoudelijke vragen, kijk eerst in je handboek. 

 
a. Het saldo van mijn gsm is op. Wat nu? 

Een aantal van onze gsm’s werken met een herlaadkaart. Indien je saldo bijna op is, geef 
dan een seintje aan sarageerts@eigenkrachtcentrale.be en dan stuurt zij jou een nieuwe 
herlaadcode door.  
 

b. Ik heb geen ontvangst met mij EK©-gsm.  
Vanuit EK© hebben wij een aantal gsm’s met verschillende providers.  
Indien je weet dat je in jouw regio maar met bepaalde providers ontvangst hebt, laat dit 
dan aan het begin van je opdracht weten en dan sturen wij een goede EK©-gsm op.  
Indien je bij aanvang merkt dat je gsm slechte ontvangst heeft, kan je indien nodig nog 
altijd een andere aanvragen.  
 

c. Ik ken iemand uit het netwerk? Kan ik wel verder doen?  
Voel in de eerste plaats zelf aan of dit voor jou een belemmering is. Is dat niet, pols dan 
even met de persoon zelf of dit voor hem/ haar een belemmering is.  
Indien het belemmerend kan werken, zoeken wij een vervangende coördinator. Het is 
belangrijk dat het traject voor iedereen comfortabel kan verlopen.  
 

d. Tolk nodig?  
Het kan voorkomen dat in het netwerk toch een andere taal voorkomt dan was 
aangegeven op het aanmeldingsformulier en je een tolk nodig hebt voor een vlotte 
communicatie. Indien zo, bespreek dit dan even met je coach en laat dit weten aan 
sarageerts@eigenkrachtcentrale.be. Wij bekijken dan in de eerste plaats of er een EK©-
vrijwilliger is die kan komen tolken en anders kunnen we een sociale tolk aanvragen via 
integratie en inburgering. Vraag de tolk steeds tijdig aan gezien er een aantal dagen 
overgaan eer er bevestiging komt van de tolkendienst.  
 

mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
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Welke gegevens hebben we nodig? 

- Telefoontolk of tolk ter plaatse? 
- Taal 
- Datum + adres  
- Uur van aanvang + duur  

 
e. Het klikt niet met mijn coach? Wat nu?  

Of een coaching goed voelt, kan van vele factoren afhangen. Wanneer het ‘niet klikt’, kan 
dat zowel aan de kant van de coach als aan de kant van de coördinator voor frustratie 
zorgen. Geef dit zeker door, dan proberen we hier rekening mee te houden. Indien 
samenwerken niet lukt, kan er ook een directe overdracht gebeuren.  

 
f. Ik wens mijn engagement van mijn EK-traject, om persoonlijke reden, te beëindigen 

voor het traject gedaan is. Kan dat? Hoe gaat dit?  
Er kan altijd iets tussenkomen waardoor je persoonlijk geen tijd meer hebt of je EK©-
engagement een bepaalde periode niet meer kan verderzetten.  
Daar hebben we alle begrip voor. Geef dit door aan je coach en de administratie en dan 
zoeken wij een vervanger om het traject over te dragen.  
 

g. Het netwerk of gezin spreekt een andere taal dan Nederlands. Zijn onze 
(evaluatie)formulieren nog in een andere taal beschikbaar? 
Momenteel zijn de formulieren enkel in het Nederlands en Frans beschikbaar.  
Naar de toekomst hopen wij deze ook in andere talen beschikbaar te hebben.  
De folder ‘Steun nodig?’ en ‘Maak samen een plan’ zijn wel al vertaald naar het Frans en 
zitten in het materiaalpakket.  

 
h. Ik maak gebruik van een deelwagen. Kan ik mijn onkosten inbrengen? 

Sommige vrijwilligers maken gebruik van een deelwagen.  
Indien je gebruik maakt van het forfaitair vergoedingssysteem kunnen wij geen aparte 
kosten uitbetalen. Je kan wel je verplaatsing inbrengen, waarvoor je een km-vergoeding 
ontvangt. Voor de verdere kosten dient de forfaitaire vergoeding. 
Indien je gebruik maakt van het reëel vergoedingssysteem kan je dit inbrengen op je 
kostennota (met bewijsstukken).   
 

i. Ik heb 2 afrekeningen ontvangen: een kostennota vrijwilliger en een kasverslag. 
Kunnen beide eindbedragen met elkaar verrekend worden?  
Neen dit kunnen we niet doen. Beide afrekeningen staan los van elkaar en dienen 
wettelijk gezien strikt van elkaar gescheiden te blijven.  
 

j. Kan mijn printinkt vergoed worden, indien ik koos voor de reële vergoeding? 
Indien je koos voor het reëel vergoedingssysteem kan je deze kost als volgt inbrengen: 
Je noteert op je kostennota hoeveel bladzijden je afgeprint hebt en hoeveel je er kan 
afprinten met de cartridge (dit staat op de verpakking van de cartridge). Je krijgt dan de 
kosten van de printinkt terugbetaald van het aantal bladzijden dat je hebt geprint. Je 
voegt de aankoopbon van de cartridge toe. Zonder bewijsstuk kunnen er geen kosten in 
rekening gebracht worden. 

 



 
 

Vzw, Eigen Kracht Centrale  
Gelbergenstraat 48 – 3471 Hoeleden 
RPR Leuven Draaiboek EK-traject 
O.n. 0882 864 801 Versie 01/2021 Pagina 9 van 9 

 


