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Wie we zijn

• De Eigen Kracht Centrale is een landelijke 

stichting en ondersteunt in heel Nederland 

organisaties en overheden bij het werken vanuit 

vragen van burgers/Professionals. De stichting 

startte in 2000.



De Eigen Kracht Centrale 

• Maakt de kring groter…

• Gaat op zoek naar de kracht in de kring…

• Zet in op herstel van sociaal vermogen… 

• Zoekt samenredzaamheid waar zelfredzaamheid 

niet (meer) lukt 

• Organiseert Ekc door onafhankelijke coördinator



Erken de kracht van burgers

Eigen Kracht-conferentie is:

- bijeenkomst van de hoofdpersoon en diens 

‘eigen mensen’ (of direct betrokkenen), 

betrokken professionals 

- bespreken wat er aan de hand is, 

- gericht op het samen maken van een plan. 

Eigen Kracht is geen hulpverleningsmodel, 

maar besluitvormingsmodel



Eigen Kracht-conferentie
Eigen Kracht-conferenties in verschillende 

varianten 

Burgers zijn als geen ander in staat om 

- in hun eigen situatie, 

- samen met andere direct betrokkenen 

- te bespreken wat er aan de hand is 

- samen een plan van aanpak te maken



Eigen Kracht:

Als gewoon oplossend vermogen niet 

werkt….

- isolement

- schaamte

- verbindingen kwijt

Eigen Kracht kan daarbij helpen



Aanvraag

Onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator

1. Het delen van informatie

2. Besloten tijd voor de familie

3. Bespreking plan & afronden EKC

Voorbereiding

Beheer uitvoering Evaluatie

Het conferentiemodel



Mijn naam is:

Voor wie is de conferentie

De conferentie is voor:
(mijzelf of iemand uit mijn gezin / 

omgeving)

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Waarom een conferentie

Ik wil een conferentie om:

Ik wil met de conferentie 

bereiken dat:

Voor de voorbereiding van de conferentie

Mensen die belangrijk voor 

mij / ons zijn: 

De eerste taal van mij / ons 

is: 

Speciale wensen voor de 

coördinator (bijvoorbeeld man, 

vrouw, taal, cultuur, geloof etc.)

Ik / wij hebben nu hulp van:

De coördinator van Eigen 

Kracht kan contact opnemen 

met: 

Datum van vandaag:

Ja, ik wil graag een Eigen Kracht-conferentie. 



Werkt dat?

(onderzoek WESP/Saxion/ Windesheim 2001-2016)

- Betrokken burgers komen (gem. met 11,5)

- Alle leeftijden doen mee

- Nemen verantwoordelijkheid 

(gem.18 afspraken: 80% voor fam. zelf)

- Maken eigen plannen: 
creatief, passend en veilig

- Brengen eigen hulpbronnen in

- Vragen professionals, 
maar minder en minder zware hulp

- Voeren betrouwbaar uit

- Waarderen conferentie (tussen 7 – 9)

- Geen wachtlijsten



Waar is het ingezet?

- (Jeugd)zorg

- Ouderenzorg 

- Maatschappelijk werk

- Onderwijs

- Gezondheidszorg

- GGZ

- Overbelasting bij zorgers

- Huiselijk geweld

- Mensen met beperkingen

- Terugkeer uit gevangenis

- Wonen/Woningoverlast

- Herstel



Kortom…

- Inzetten overal waar:

- actie nodig is binnen een familiesysteem

- een plan gemaakt moet worden

- om besluitvorming gevraagd wordt

- Inzetten als standaardprocedure

- Inzetten kan altijd…



Meer weten?

Eigen Kracht Centrale Amsterdam, 020-2371785

- www.eigen-kracht.nl

- amsterdam@eigen-kracht.nl

http://www.eigen-kracht.nl/
mailto:amsterdam@eigen-kracht.nl

