
 
 
 
Ervaringsverhalen van Eigen Kracht-conferenties die bekostigd zijn door het 
Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz 
 
Het verhaal van Peter 
 
Centrale hulpvraag van deze Eigen Kracht-conferentie:  
Hoe kan ik mijn kennissenkring vergroten en het verlies van mijn moeder het beste 
verwerken? 
 
Het Steunfonds ontving een handgeschreven brief van Peter, een alleenstaande oudere 
heer, die om een Eigen Kracht-conferentie vroeg. Hij had helaas niet zelf de middelen 
hiervoor en de gemeente zag geen meerwaarde voor deze Eigen Kracht-conferentie 
waardoor er geen goedkeuring voor financiering vanuit de gemeente kwam. Aangezien de 
aanvraag voldeed aan de voorwaarden*) die het Steunfonds stelt aan te financieren Eigen 
Kracht-conferenties heeft deze toch doorgang gevonden. 
 

Een paar maanden na zijn Eigen Kracht-conferentie blikt Peter tevreden terug. De eerste 
contacten met kennissen van vroeger zijn gelegd. Zo spreekt hij zijn broer en een vriend af 
en toe en zoekt hij naar passend vrijwilligerswerk. Met zijn nicht Mirjam bespreekt hij 
regelmatig de voortgang van de uitvoering van het plan. 
 
Het verhaal van Ingrid 
 
Centrale hulpvraag van deze Eigen Kracht-conferentie:  
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het met Ingrid, een oudere mevrouw die door een 
herseninfarct afasie heeft opgelopen, weer beter gaat? 
 
Ingrid dreigde te vereenzamen omdat ze steeds minder contact had met familie en 
bekenden. Ze vond het door haar afasie steeds moeilijker om contact aan te gaan en te 
onderhouden. De hulpverlening die haar zorg en begeleiding geeft na haar herseninfarct 
heeft een Eigen Kracht-conferentie voor haar aangevraagd als onderdeel van de revalidatie. 
De gemeente die om financiering werd gevraagd heeft echter geen middelen om dit te 
bekostigen. Aangezien de aanvraag voldeed aan de voorwaarden*) die het Steunfonds stelt 
aan te financieren Eigen Kracht-conferenties heeft deze toch doorgang gevonden. 
 
Na de Eigen Kracht-conferentie is het netwerk van Ingrid veel meer betrokken bij haar 
welzijn wat haar gevoel van eenzaamheid heeft doen verminderen. Ingrids eigen regie is met 
kleine hulpgrepen vergroot en haar netwerk bewaakt de uitvoering van de gemaakte 
afspraken die gemaakt zijn tijdens de Eigen Kracht-conferentie. 
 
Het verhaal van Joop 
 
Centrale hulpvraag van deze conferentie:  
Hou houden we Joops verslavingsproblematiek beheersbaar en welke ondersteuning is 
daarvoor nodig? 
 
Joop is een oudere getrouwde man met verslavingsproblematiek waarbij de bestaande 
hulpverlening niet effectief bleek. Het netwerk van Joop wilde meer ondersteuning bieden om 
Joops vrouw Ria te ontlasten maar wist niet goed hoe dat vorm te geven. Ze besloten een 
Eigen Kracht-conferentie te houden om gezamenlijk een plan te maken. De gemeente die 
om financiering werd gevraagd heeft echter geen middelen om dit te bekostigen. Aangezien 



 
de aanvraag voldeed aan de voorwaarden*) die het Steunfonds stelt aan te financieren 
Eigen Kracht-conferenties heeft deze toch doorgang gevonden. 
 
Joop en Ria kijken tevreden terug op de Eigen Kracht-conferentie. De schaamte voor Joops 
verslaving is grotendeels verdwenen omdat hun netwerk nu op de hoogte is van de situatie. 
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tijdens de Eigen Kracht-conferentie die goed worden 
bewaakt. Joop voelt zich meer erkend en gesteund door zijn sociale netwerk. 
 
 
 
De stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz maakt onder meer mogelijk dat burgers 
die hun eigen kracht willen gebruiken en daar geen middelen voor kunnen vinden, toch 
gebruik kunnen maken van een Eigen Kracht-conferentie. 
 
Hoe kunt u het Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz ondersteunen? 
1. Met een gift. 
 2. Met een periodieke gift. 
 3. Via uw testament. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen over wat het Steunfonds voor u zou 
kunnen betekenen? Neem dan contact op met Dorris Koning, bestuurssecretaris, via 
info@steunfonds-mjs.nl. 
 
__________________________________________________________________________ 
De namen gebruikt in dit ervaringsverhaal zijn vanwege de privacy van de hoofdpersonen gefingeerd. 
 
*) De drie criteria voor ondersteuning door Steunfond Maryska Jansen Schwarz: 

1. Het benaderen van nieuwe doelgroepen voor Eigen Kracht-conferenties. 
2. Het steunen van burgers die hun eigen kracht willen gebruiken in gemeenten waar (nog) geen geld 

beschikbaar is voor Eigen Kracht-conferenties. 
3. Het subsidiëren van innovatieve projecten die passen binnen de doelstelling van de Eigen Kracht 

Centrale. 
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