
Het witboek wordt persoonlijk aangereikt aan 
gemeenten die eraan willen bijdragen dat inwoners 
ruimte krijgen om met hun netwerk samen een plan 
te maken. 

Voor hulpverleners en burgers is er een handreiking
familiegroepsplan op maat beschikbaar.

Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur dan een 
e-mail naar: familiegroepsplan@eigen-kracht.nl 
                
                    www.eigen-kracht.nl

WITBOEK 
FAMILIEGROEPSPLAN
De transformatie in de praktijk

Het familiegroepsplan, maak de transformatie waar!
In de Jeugdwet is het familiegroepsplan opgenomen. Een historische gebeurtenis werd dit 
genoemd. Terecht! Eindelijk lijken we in te zien dat het niet helpt om voor mensen te bepalen 
wat de beste oplossingen zijn. Regie hoort bij de mensen zelf, regie afnemen is immers ook de 
verantwoordelijkheid afnemen. En nu het in de wet staat, gaan we dat anders doen. Of niet?

Pijler transformatie
De praktijk is weerbarstig. Het familiegroepsplan krijgt nog weinig ruimte, gemeenten weten nog niet hoe 
dit in te vullen en wat zij daarin moeten en kunnen doen. Voor gemeenten lijkt het soms vooral een formele 
kwestie die uitbesteed kan worden aan hulpverleners. Dat het familiegroepsplan de pijler is onder de 
transformatie wordt dan niet gezien en wat gemeenten daarin moeten oppakken evenmin. Sterker nog, er 
wordt vaak gekozen voor een invulling waarbij de regie volledig bij de hulpverleners ligt.

Tegenstrijdige opdrachten
Ook de wijkteams en hulpverleners vinden het familiegroepsplan ingewikkeld. Vaak krijgen ze 
tegenstrijdige opdrachten: hoe kun je ruimte aan families geven voor het eigen plan als tegelijkertijd van 
je verwacht wordt dat je alles zelf snel en eenvoudig oplost. Hoe kan je verwijzen naar hulp bij het maken 
van een eigen plan, als verwijzen wordt gezien als te duur (terwijl deze verwijzing juist geld kan besparen)? 
Soms krijgen de professionals ook verkeerde informatie. Een plan dat jij voor de familie opstelt is – ondanks 
dat het ook anders beweerd wordt - geen familiegroepsplan. Er is een duidelijke grens tussen ondersteuning 
bieden en op weg helpen, alleen moet je die wel kennen. 

Zelf  plan maken
In dit alles is het voor de burger al helemaal zoeken. De gemeente biedt doorgaans geen goede informatie, 
laat staan passende ondersteuning. De verwijzing naar wijkteams resulteert er vaak in dat je opeens in 
gesprek met een hulpverlener bent, terwijl je aan de slag wilde met je eigen plan. Maar wat is nu handig als 
je zonder hulpverlening te betrekken aan de slag wilt? Wie geeft daarop dan antwoord?

Witboek familiegroepsplan
De stichting Eigen Kracht Centrale is reeds sinds 2000 bezig om te zorgen dat de regie bij burgers ligt, ook 
in situaties waarin dat moeilijker is. De ervaringen van de Eigen Kracht Centrale met duizenden plannen 
van burgers met hun netwerk is mede aanleiding geweest voor het opnemen van het familiegroepsplan 
in de Jeugdwet. Voor gemeenten is het ‘Witboek familiegroepsplan’ geschreven om op de vragen over het 
familiegroepsplan antwoord te geven. In het witboek wordt ingegaan op de achtergronden, de wetgeving 
en zijn drie praktische handreikingen opgenomen:
•	 Handreiking voor gemeenten
•	 Handreiking voor burgers
•	 Handreiking voor professionals

Laat de transformatie maar beginnen!
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