Werken met Eigen Kracht-conferenties

Eigen Kracht-coördinator:
iets voor u?

Het mooie
van Eigen Krachtcoördinator zijn is
vertrouwen hebben en
geven. Mensen kunnen
prima hun eigen
dingen oplossen.”

Deze folder is voor mensen die interesse hebben in het werk van een Eigen
Kracht-coördinator. U vindt hierin informatie over Eigen Kracht-conferenties, het profiel van de Eigen Kracht-coördinator en de manier waarop u
Eigen Kracht-coördinator kunt worden. Als u denkt dat het werk iets voor
u is, wordt u van harte uitgenodigd om de volgende stap te zetten en naar
een informatiebijeenkomst te komen.

Wat is een Eigen Kracht-conferentie?

Een Eigen Kracht-conferentie is een werkwijze om mensen de verantwoordelijkheid
te laten houden over ingrijpende beslissingen en te werken aan herstel wanneer er
sprake is van een conflict. Het geeft hen de gelegenheid zelf een plan te maken met
gebruikmaking van eigen mogelijkheden én ondersteuning van buiten te betrekken.
Eigen Kracht-conferenties zijn voor individuen en families, als herstel nodig is, voor
een groep, wijk of buurt en bij leervargen. Al deze varianten gaan uit van dezelfde
principes: een plan maken met betrokkenen waarbij de regie in handen blijft van de
persoon of personen om wie het gaat.

Om wat voor situaties gaat het?

Veel situaties komen voor een Eigen Kracht-conferentie in aanmerking. Binnen families
kan het bijvoorbeeld gaan over de juiste zorg voor kinderen, echtscheidingssituaties of
ziekte. Ook bij geweld thuis kan de eigen kracht worden benut en kunnen mensen zelf
verantwoordelijk blijven voor de oplossing van problemen. Eigen Kracht-conferenties
zijn daarnaast in te zetten bij een conflict tussen personen of wanneer de situatie in
een groep (straat, wijk, organisatie) moet worden verbeterd. Verder zijn Eigen Krachtconferenties mogelijk bij leervragen: wat is belangrijk om te leren op en buiten school.
Feitelijk passen Eigen Kracht-conferenties in alle situaties waar belangrijke besluiten
genomen moeten worden en een plan nodig is.

Wanneer een Eigen Kracht-conferentie?

Iedereen die vindt dat er een plan nodig is en dat zelf niet kan organiseren, kan een
conferentie aanvragen. Professionals die betrokken zijn en zich zorgen maken over
een gezin, een kind, een volwassene of over een situatie waar herstel nodig is tussen
personen of een groep, kunnen de betrokkenen aanraden een Eigen Kracht-conferentie
te houden.

De regiomanager

Voor de Eigen Kracht-coördinator is de regiomanager van de Eigen Kracht Centrale een
belangrijke persoon. Bij de regiomanagers komen de aanvragen voor Eigen Krachtconferenties binnen. De regiomanager zoekt vervolgens een passende Eigen Krachtcoördinator en onderhoudt het contact met hem of haar. Omdat we bij elke situatie
een passende Eigen Kracht-coördinator zoeken - denk daarbij aan vrouw, man, leeftijd,

culturele achtergrond, religie en talenkennis - streven we naar een gevarieerd bestand.
Op onze website wordt onder ‘Hoe kan ik meedoen’ onder het kopje ‘gezocht’ vermeld
waar en wat voor mensen we zoeken. De Eigen Kracht-coördinatoren krijgen een
vergoeding voor hun taak van en zijn verbonden aan de Eigen Kracht Centrale.

Het werk van de Eigen Kracht-coördinator

Na een aanvraag schakelt de regiomanager een Eigen Kracht-coördinator in.
Deze bereidt de Eigen Kracht-conferentie voor en zorgt voor de organisatie van
de bijeenkomst. De Eigen Kracht-coördinator verleent geen hulp en blijft niet bij
de conferentiedeelnemers betrokken. De Eigen Kracht-coördinator stelt door het
organiseren van een Eigen Kracht-conferentie mensen in staat een plan te maken
om de huidige situatie te verbeteren. Hij of zij bereidt alle deelnemers voor op de
bijeenkomst, zorgt dat de benodigde informatie aanwezig is en dat alle aanwezigen
veilig kunnen deelnemen.

Het is wel eens
lastig om geen tips te
geven of een mening te
uiten. Die neiging heb
ik soms wel. Maar zij
hebben er niets aan, dus
bijt ik op mijn tong.”

Profiel Eigen Kracht-coördinator

Een Eigen Kracht-coördinator is een onafhankelijk persoon die niet in dienst is van of
op een andere manier verbonden is aan een beslissingsbevoegde of hulpverlenende
instantie. Hij of zij bemoeit zich niet met de inhoud en heeft daarom geen belangen
bij de inhoud van een plan. Een Eigen Kracht-coördinator is iemand die zich vanuit
levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid wil inzetten en is verbonden aan
de Eigen Kracht Centrale.

Taken Een Eigen Kracht-coördinator:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

INVENTARISEERT WIE BIJ DE %IGEN +RACHT CONFERENTIE AANWEZIG KUNNEN ZIJN
INFORMEERT ALLE BETROKKENEN OVER DOEL WERKWIJZE MOGELIJKHEDEN EN IEDERS
verantwoordelijkheden;
ZORGT IN SAMENWERKING MET DE AANVRAGERS DAT DE VRAAGSTELLING VOOR IEDEREEN
duidelijk is;
ZIET TOE DAT DE GEFORMULEERDE VRAAGSTELLING DE RUIMTE BIEDT OM EEN PLAN TE MAKEN
REGELT IN SAMENWERKING MET DE BETROKKENEN DE PRAKTISCHE VOORWAARDEN OM DE
Eigen Kracht-conferentie te houden (uitnodigingen, locatie, eten en drinken, etc.);
ZORGT ERVOOR DAT DE BENODIGDE INFORMATIE VAN PROFESSIONALS AANWEZIG IS IN HET
eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie;
LEIDT HET EERSTE DEEL VAN DE %IGEN +RACHT CONFERENTIE EN LEGT HET PLAN VAN DE FAMILIE
schriftelijk vast;
NEEMT NA VIER WEKEN MET ENKELE PERSONEN CONTACT OP OM TE INFORMEREN NAAR DE
voortgang van het plan;
DRAAGT ZORG VOOR DE DIGITALE REGISTRATIE VAN DE %IGEN +RACHT CONFERENTIE
ONDERSTEUNT DE DEELNEMERS IN HET OPZETTEN EN BEHEREN VAN EEN BESLOTEN WEBSITE
(e-Kracht) t.b.v. het plan.

De hulpverlener dacht
dat ik een soort collega
en eindverantwoordelijke
was. Ik ben alleen maar
de regelaar, de familie
heeft de regie.”

Eigenschappen Een Eigen Kracht-coördinator:
s
s
s
s
s
s
s

HEEFT VERTROUWEN IN DE KRACHT EN MOGELIJKHEDEN VAN KINDEREN JONGEREN EN
volwassenen;
HEEFT LEVENSERVARING
WIL FACILITEREND ZIJN EN GEEN HULP VERLENEN
IS VASTHOUDEND
IS CREATIEF EN mEXIBEL
KAN ANDEREN IN HUN WAARDE LATEN
HOUDT VAN EEN AFGEBAKENDE TAAK

Mogelijkheden Een Eigen Kracht-coördinator:
s
s
s
s
s

ZIT NIET VAST AAN KANTOORUREN
KAN ZELFSTANDIG WERKEN
KAN VANUIT HUIS WERKEN
KAN EEN BEWIJS VAN GOED GEDRAG OVERLEGGEN @6ERKLARING OMTRENT GEDRAG 
BESCHIKT OVER EEN PC EN IS VAARDIG IN HET GEBRUIK DAARVAN

Vaardigheden Een Eigen Kracht-coördinator:
s
s
s
s
s
s
s

s
s

KAN ACTIVEREN
KAN LATEN ORGANISEREN
IS BEKWAAM IN HET LUISTEREN
KAN ZWIJGEN OVER VERTROUWELIJKE INFORMATIE
IS IN STAAT OM OPEN VRAGEN TE STELLEN EN DOOR TE VRAGEN
LAAT ANDEREN IN HUN WAARDE DOOR GEEN VOOR OORDELEN TE HEBBEN
KAN ZICH ONAFHANKELIJK EN ACTIVEREND OPSTELLEN DOOR
- conclusies bij anderen te laten,
- vragend en niet sturend bezig te zijn,
- plannen te laten ontwikkelen en het plan niet zelf in te vullen;
DURFT VOOR EEN GROEP TE STAAN EN DE TECHNISCH VOORZITTER
Niet met
van de conferentie te zijn;
oplossingen
komen
IS VAARDIG IN HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Informatie en aanmelding

of ideeën, maar het
laten bij de mensen die
aan de conferentie
deelnemen.”

Aanmelden kan door een brief te sturen en een cv met daarin uw
persoonsgegevens, werk- en levenservaring. U ontvangt dan een uitnodiging voor
de eerstvolgende informatiebijeenkomst.

Vergoeding en ondersteuning

Voor het werk dat de Eigen Kracht-coördinatoren voor de Eigen Kracht Centrale
verrichten, ontvangen zij een honorarium voor de gewerkte uren. Onkosten worden
vergoed. De Eigen Kracht-coördinator ontvangt visitekaartjes, briefpapier, een
e-mailaccount en een mobiele telefoon.
De Eigen Kracht-coördinatoren worden ondersteund en gecoacht door regiomanagers.
Zij komen regelmatig bij elkaar met collegacoördinatoren uit hun regio en de
regiomanager. Er zijn landelijke terugkomdagen voor Eigen Kracht-coördinatoren en
er is een landelijke helpdesk.

De organisatie

De Eigen Kracht-conferentie is gebaseerd op de principes van Family Group Conferencing
en afkomstig uit Nieuw-Zeeland. In Nederland wordt sinds 2001 met Eigen Krachtconferenties gewerkt. De Eigen Kracht Centrale is de organisatie die in Nederland
de Eigen Kracht-conferenties en de visie erachter verspreid. Die visie is kort gezegd:
burgers houden de regie over problemen in hun leven, vinden oplossingen met mensen
die dichtbij staan en hulpverleners en overheid sluiten daar op aan. Per regio heeft
de Eigen Kracht Centrale contacten met de provinciale en gemeentelijke overheid en
instellingen die Eigen Kracht-conferenties willen (gaan) gebruiken voor hun klanten.

Eigen Kracht-coördinator worden

Voor geïnteresseerden wordt regelmatig een zesdaagse training georganiseerd die
wordt gegeven in twee delen, EK1 en EK2. In het eerste deel van de zesdaagse training
staan de Eigen Kracht-conferenties voor individuen en families centraal en wordt op
praktische wijze de inhoud van het werk van de Eigen Kracht-coördinator geoefend.
Onderdeel van deze training is een selectieproces waarin de kandidaat Eigen Krachtcoördinator kan uitzoeken of het werk iets voor haar of hem is. Wanneer de kandidaat
en de trainers besluiten dat aan de praktijk kan worden begonnen, organiseert de
Eigen Kracht-coördinator twee Eigen Kracht-conferenties voor individuen en families
en krijgt vervolgens een uitnodiging voor het tweede deel van de training. In dit deel
staan de Eigen Kracht-conferenties centraal waar herstel nodig is of waar de situatie
van een groep moet worden verbeterd.

Procedure Kandidaat Eigen Kracht-coördinatoren:
1.

schrijven een brief aan de Eigen Kracht Centrale met daarin hun motivatie en een
cv met hun persoonsgegevens en werk- en levenservaring;
2.
nemen deel aan de informatiebijeenkomst voor kandidaat-coördinatoren;
3.
beslissen of zij willen deelnemen aan de training voor Eigen Krachtcoördinatoren;
4.
nemen deel aan het eerste deel van de zesdaagse training (EK1) voor Eigen
Kracht-coördinatoren;
5.
zoeken tijdens de training uit of de functie van Eigen Kracht-coördinator bij hen
past en bieden de trainers de gelegenheid om gezamenlijk een weloverwogen
besluit te nemen over de mogelijkheid om Eigen Kracht-coördinator te worden;
6.
maken na de training een kort verslag waarin zij aan de hand van het profiel van
de Eigen Kracht-coördinator antwoord geven op de vraag of zij vinden dat de
functie bij hen past;
7.
sturen dit verslag naar de trainers. Die reageren hierop en in geval van een
wederzijds positief besluit kan de kandidaat aan de slag met de eerste Eigen
Kracht-conferentie. Als de trainers een andere mening over de mogelijkheden van
de deelnemer hebben, zullen zij dit in een gesprek kenbaar maken;
8.
voeren een eerste Eigen Kracht-conferentie uit, praktisch en inhoudelijk
ondersteund door de regiomanager.
Na de eerste conferentie volgt een evaluatie. Als de uitkomst positief is, ontvangt
de kandidaat een certificaat en wordt geregistreerd als Eigen Kracht-coördinator. Na
twee uitgevoerde Eigen Kracht-conferenties volgt het tweede deel van de training
(EK2).
Na de training maakt de Eigen Kracht-coördinator een verslag waarin wordt
beschreven waarom zij of hij vindt dat het organiseren van Eigen Krachtconferenties bij herstel of voor een groep ook past, of dat de conclusie is dat zij of hij
alleen Eigen Kracht-conferenties voor individuen en families wil organiseren.

Van dichtbij
maak je een verandering mee waar
vaak zoveel wordt
hersteld, dat is heel
bijzonder om mee
te maken.”
Meer informatie over Eigen Kracht-conferenties en de visie erachter is te vinden
op de website van de Eigen Kracht Centrale: www.eigen-kracht.nl
Eigen Kracht Centrale
Postbus 753
8000 AT Zwolle
telefoon 038 - 422 25 26 fax 038 - 422 68 98
info@eigen-kracht.nl
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