Eigen Kracht-conferentie voor groep,
wijk of buurt

Samen beslissen over
je eigen omgeving

Iedereen
had er op een of
andere manier last
van. Daarom lukte
het een oplossing
te vinden.”

Eigen Kracht-conferentie voor groep, wijk of buurt

Een Eigen Kracht-conferentie voor een groep, wijk of buurt is een bijeenkomst van
mensen die voor een kwestie, probleem of conflict samen een plan voor een oplossing
maken. De betrokkenen bespreken wat er aan de hand is en hoe dit iedereen raakt.
Stoom wordt afgeblazen, ideeën en praktische oplossingen worden aangedragen en
zijn gericht op het maken van een plan dat werkt. Alle deelnemers zijn op een of andere
wijze betrokken en zijn vaak bereid een bijdrage aan het plan te leveren.

Tijdens de
bijeenkomst bleek
dat de meeste
bewoners zich in de
buurt ergerden aan
de troep en
zich onveilig
voelden.”

Wanneer kan dit worden ingezet?

Ergens bijhoren is voor de meeste mensen van belang. Bijvoorbeeld bij het gezin,
de school, de groep, de buurt of de organisatie. Soms ontstaat daar een ernstige
verstoring. Een gezamenlijk plan kan zorgen dat verhoudingen weer hersteld worden
en zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Een Eigen Kracht-conferentie voor een
groep, wijk of buurt kan bijvoorbeeld worden ingezet bij overlast in een buurt. Of bij
onenigheid over maatregelen van de lokale overheid. Of voor een conflict binnen een
bedrijf. Of bij problemen op een school of in een klas.

Wat tijdens
de conferentie bleek,
was dat we elkaar
eigenlijk gewoon niet
kenden en nooit naar
elkaar geluisterd
hadden.”

Wie kunnen er meedoen?

Allereerst alle direct betrokkenen, maar ook familie, vrienden, collega’s en anderen
die worden geraakt door wat er speelt. Daarnaast de mensen die een bijdrage aan de
oplossing en het plan kunnen leveren. Dat kunnen ambtenaren, schooldirectie, politie,
ondernemers, wethouders of jongerenwerkers zijn. Wie er meedoen, hangt af van de
situatie en de conferentievraag.

Wat gebeurt er na een aanvraag?

Na een aanvraag bij de Eigen Kracht Centrale, bespreekt een regiomanager wat er aan
de hand is en om welke vragen het gaat tijdens de Eigen Kracht-conferentie. Dat zijn
concrete en open vragen als: “Hoe kan de overlast stoppen? Hoe kunnen we de sfeer op
de afdeling/winkel/school weer goed krijgen? Hoe kunnen wij als groep een plek krijgen
in de buurt?” Vragen worden zo gesteld dat er ruimte is om een eigen plan te maken.
Financiering is ook onderwerp van dit gesprek. Vaak wordt dit geregeld via provincies,
gemeenten of scholen.

Wie zorgt voor de voorbereiding?

Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator, verbonden aan de Eigen Kracht Centrale,
helpt de conferentie voor te bereiden en uit te voeren. Eigen Kracht-coördinatoren
zijn gewone burgers die voor deze taak zijn toegerust. Ze kunnen goed luisteren,
beschikken over organisatietalent, zijn creatief en vasthoudend en hebben vooral veel
vertrouwen in de mogelijkheden en kracht van mensen. De Eigen Kracht-coördinator
draagt inhoudelijk niet bij aan het plan en heeft dus geen belang bij de uitkomst.

Wat doet de Eigen Kracht-coördinator?

Voor de organisatie van de bijeenkomst is de Eigen Kracht-coördinator
verantwoordelijk. Hij of zij bekijkt samen met de betrokkenen wie aanwezig kunnen
zijn bij de Eigen Kracht-conferentie. Dat zijn naast direct betrokkenen soms anderen
die willen bijdragen aan het maken van een plan. Ook inventariseert de Eigen
Kracht-coördinator of informatie nodig is om tot een plan te komen, zodat een
deskundige beschikbaar kan zijn tijdens de conferentie. Verder informeert de Eigen
Kracht-coördinator alle deelnemers over doel, werkwijze, verantwoordelijkheden en
mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie. De Eigen Kracht-coördinator regelt,
in samenspraak met de betrokkenen, ook praktische zaken als uitnodigingen, locatie,
eten en drinken. De Eigen Kracht-coördinator is een organisator die alles doet om de
groep in staat te stellen om een plan te maken. Het plan wordt na afloop opgeschreven
en alle deelnemers krijgen een kopie. De taak van de Eigen Kracht-coördinator zit er na
een conferentie op.

Een plan?

Op de Eigen Kracht-conferentie mag iedereen spreken, maar niemand is verplicht. De
conferentie is gericht op het maken van een plan dat een antwoord is op de gestelde
vraag. Dat plan is praktisch, duidelijk en precies: welke afspraken zijn gemaakt? Wie
doet wat, waar en wanneer. Wat doen we als iets niet werkt? Na drie maanden wordt
voor onderzoeksdoeleinden contact opgenomen om te informeren naar de uitvoering
van het plan.

Eigen Kracht-conferentie voorstellen aan iemand?

Je bemoeien met andermans zaken is niet gemakkelijk. Soms zijn problemen echter zo
groot dat een oplossing noodzakelijk is. Met een Eigen Kracht-conferentie voor groep,
wijk of buurt komt de positieve kracht van binnenuit. Mensen krijgen de kans zelf een
oplossing te bedenken in plaats van dat een oplossing voor hen wordt bedacht. Samen
een plan maken betekent niet dat iedereen volledig zijn zin krijgt, maar er komt wel
een plan uit waar iedereen achter staat. Het is belangrijk dat de betrokkenen de regie
houden over hun leven. Iedereen die komt, moet zelf willen meedoen en niet onder
druk gezet worden.

Hoe regel ik dit?

Een plan nodig en het lukt niet om dat zelf te organiseren? Neem dan contact op met
de Eigen Kracht Centrale. In principe kan iedereen zelf tot een Eigen Kracht-conferentie
voor een groep, wijk of buurt besluiten. Ook buitenstaanders kunnen het initiatief
nemen.

Wat is de Eigen Kracht Centrale?

De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en
samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap
houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden. De
Eigen Kracht-conferentie kan hierbij een hulpmiddel zijn. Dit besluitvormingsmodel
wordt sinds 2001 succesvol gebruikt in situaties waarin burgers een plan nodig
hebben dat hun levenssituatie verbetert. Kern van deze conferenties zijn de kring van
betrokkenen die een plan maakt en ondersteuning bij de praktische organisatie door
een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator.
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We lopen
de deur nu niet plat
bij elkaar, maar we
kunnen rustig over
straat en groeten
elkaar. De spanning
is uit de lucht.”
Voor meer informatie: www.eigen-kracht.nl
De medewerkers van de Eigen Kracht Centrale werken door heel
Nederland. Bel gratis: (0800 - EERST EK) 0800 – 33 77 835
of stuur een e-mail naar: info@eigen-kracht.nl
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