
De Jeugdwet geeft mensen die te 
maken krijgen met jeugdhulp of 
-bescherming recht op een eigen 
plan: het familiegroepsplan. Dit is 
omschreven als een plan van aanpak 
opgesteld door de ouder(s), samen 
met bloedverwanten, aanverwanten 
of anderen die tot de sociale omgeving 
van de jeugdige behoren.

De training is bedoeld voor zowel 
uitvoerend werkers als leidinggevenden 
en is praktisch van aard. Deelnemers 
worden actief uitgenodigd om de 
gegeven informatie en voorbeelden te 
vertalen naar hun dagelijkse praktijk en 
hiermee te oefenen.

De training eindigt met een plan 
gemaakt door alle betrokkenen over 
wat er nodig is om het geleerde in te 
zetten en te verankeren.

Locatie Amersfoort
Prijs €195,- incl. lunch en materiaal
Data eerste helft 2016 25 januari, 
8 maart, 18 april, 18 mei, 17 juni

Voor deze training zijn accreditatie-
punten te verkrijgen. Een training 
in-company is ook mogelijk. 

Voor aanmelden of vragen: 
06 - 10 90 91 93
trainingen@eigen-kracht.nl  

Het familiegroepsplan heeft gevolgen voor iedereen die werkzaam is in 
de jeugdzorg. In de training ‘Werken met het familiegroepsplan’ raak 
je vertrouwd met dit onderdeel van de Jeugdwet en ervaar je wat die 
gevolgen zijn voor de dagelijkse praktijk. Zo ontdek je waar je vanuit 
jouw rol kunt aansluiten en wat jij nodig hebt om te kunnen werken 
met een familiegroepsplan.

Training ‘Werken met 
het familiegroepsplan’

“Wat doe ik nog als 
professional, en wanneer? 
Ga ik achteroverzitten, 
heb ik nog wel een rol, en 
welke dan?”
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Inhoud training

Deelnemers worden geïnformeerd over:
•	 Familiegroepsplan zoals bedoeld in 

de Jeugdwet. Wat is het, wat is het 
niet en hoe werkt het?

•	 Visie van herstelgericht werken 
in relatie tot burgerschap, 
samenredzaamheid, regie, 
besluitvorming, eigenaarschap en het 
vergroten van kringen/netwerken.

Met film, oefeningen en dialoog 
sluiten we aan bij het proces van de 
individuele professional: 
•	 Hoe activeer ik cliënten tot het 

maken van een familiegroepsplan en 
hoe ga ik hiermee werken. 

•	 Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik 
me hiertoe.

•	 Hoe blijf ik steeds weer de familie en 
zijn/haar mensen betrekken en  

 
 
activeren de regie te behouden en/of 
opnieuw te nemen.

•	 Tegen welke grenzen loop ik aan en 
hoe verken ik deze.

We besteden aandacht aan: 
•	 Wat dit betekent voor jou als 

professional.
•	 Hoe jouw verantwoordelijkheid 

voor de veiligheid en opgroeien 
van kinderen zich verhoudt tot het 
familiegroepsplan.

•	 Hoe jouw visie, waarden en 
overtuigingen zich verhouden tot het 
familiegroepsplan.

•	 Hoe het familiegroepsplan onderdeel 
kan worden van het beleid van je 
organisatie. 

•	 Het maken van een plan voor de 
praktijk.
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Continuüm familiegroepsplanContinuüm familiegroepsplan
1.) Doe-het-zelf

Situatie: persoon maaktmet 
familie/vrienden een plan 
en maakt zonodig gebruik 
van vrij toegankelijke 
voorbeelden en tools of een 
handreiking voor burgers om 
op onafhankelijke wijze een 
plan te maken. 

3.) Onafhankelijke 
procesbegeleiding

Situatie: als ingrijpen dreigt 
of als de zorgen te groot 
worden.

Inzet van een onafhankelijk 
proces-begeleider om tot een 
familiegroepsplan te komen, 
zoals bij een Eigen Kracht-
conferentie. 

Er zijn ook andere 
benaderingen. Let daarbij op 
of de begeleiding vrij is van 
inhoudelijke belangen en/of 
bemoeienis. Alleen dan is het 
familiegroepsplan echt van 
de mensen om wie het gaat.

2.) Op weg helpen

Situatie: persoon komt 
zonder plan bij professional. 

Professional wijst op 
handreiking voor burgers 
of andere hulpmiddelen om 
zelf een familiegroepsplan te 
maken. 

Professional stelt zo nodig 
kringvergrotende en 
regieversterkende vragen.  

Als ingrijpen nodig is, 
faciliteert een onafhankelijke 
coördinator het proces 
om het plan te maken. Zie 
punt 3.) over onafhankelijke 
procesbegeleiding.  
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