
Missie Eigen Kracht Centrale

Mensen zijn er voor elkaar,
ondersteunen elkaar en vinden

oplossingen met elkaar.

Dit is in een notendop waar de Eigen KrachtCentrale voor
staat.

De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin:
• mensen centraal staan, 
• mensen een stem hebben 
• mensen mee doen. 

De Eigen Kracht Centrale noemt dit werken aan burgerschap.



4 Modellen

• Alle Hens bijeenkomst: (conflicterende) groepen 
maken een plan, bijvoorbeeld in een buurt, een wijk 
of in een organisatie. 

• Echt Recht bijeenkomst: een bijeenkomst van 
dader en slachtoffer en hun beider familie en 
sociaal netwerk om de materiële en immateriële 
gevolgen van de wandaad te herstellen. 

• Eigen Kracht-conferentie: een bijeenkomst van 
gezin of individu met familie en sociaal netwerk om 
een plan te maken bij vragen/kwesties/problemen 
in hun eigen leven.

• Leercirkel: een bijeenkomst op school van leerling, 
leerkracht, familie en vrienden over het leren in en 
buiten school.



Gemeenschappelijke 
kenmerken.

• Mensen maken met elkaar een plan om tot verbetering van de 
situatie te komen. 

• Een Eigen Kracht-coördinator faciliteert het proces om tot 
een bijeenkomst te komen. 

• De aanwezige personen zijn eigenaar van het plan. 

• De modellen staan garant voor het creëren van draagvlak 
voor een plan, het doorbreken van sociaal isolement en de 
opbouw of het herstel van een sociaal netwerk. 

Zo ontstaat sociale samenhang en burgerschap: mensen 
nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. 



Kern van onze aanpak

 Het probleem in het midden

 De cirkel groter maken

 Confrontatie en overleg
 Wat is er aan de hand?

 Voor wie heeft/ had dit gevolgen? Hoe?

 Kan dit anders? Hoe? Wat nodig?

 Een plan van aanpak



De Eigen Kracht-conferentie

1.   De conferentievraag + informatie
- Aanwezigen: familie, coördinator,      
deskundigen/hulpverleners

2.   Besloten gedeelte.
- Aanwezigen: familie

3. Presentatie/acceptatie plan
- Aanwezigen: familie, coördinator, event. 
hulpverlener



Opdracht van de 
onafhankelijk coördinator:

• Betrek zoveel mogelijk mensen die om de 
situatie geven, inclusief kinderen.

• Zorg dat iedereen veilig kan deelnemen.
• Zorg dat de juiste professionals de juiste 

info geven.
• Bemoei je niet met het probleem, blijf er 

buiten en neutraal.
• Zorg dat de conferentie eigendom is van de 

familie
• hun tijd, plaats, mensen, taal, eten, rituelen, 
tradities.



EKC:Maak de cirkel groter

GEZIN

Gezondheid
Wonen

Justitie
Onderwijs
Opvoeding

Onafhankelijke
coördinator

PROFESSIONAL SPREEKT ZORG UIT...
BIEDT KENNIS AAN…



Een voorbeeld

De voorgelegde vraag:

• Waar kan Johan (8) veilig opgroeien 
en wat is daar voor nodig?



De zorgen

• Moeder is psychiatrisch patiënte
• Vader gebruikt overmatig veel soft drugs
• Er zijn veel financiële problemen
• Ouders zijn gescheiden en hebben een 

slecht contact met elkaar
• Door de kinderrechter is een 

ondertoezichtstelling uitgesproken; ouders 
komen vaak niet opdagen bij afspraken met 
de gezinsvoogd

• Zoon Wim (18) woont bij tante Edith



Wie kwamen er?

Wim(18) Vader

Moeder

Johan(8



Wie kwamen er nog meer…..
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Het plan

• Johan groeit op bij zijn vader
• Hij gaat naar de buitenschoolse opvang, de kosten daarvoor worden gedragen 

door oom Herman
• Iedere twee weken gaat Johan in het weekend naar zijn moeder. Vader brengt 

hem zaterdagmorgen om 10.00 naar moeder. Zij brengt hem zondagavond om 
18.30 weer naar vader

• Vader blowt alleen op zaterdagavond als Johan niet thuis is; hij wordt daarop 
aangesproken door de familie

• Op de woensdagmiddagen gaat Johan naar opa en oma vz
• Wim blijft bij tante  Edith wonen. De contacten met school verlopen via haar en 

zij houdt vader en moeder op de hoogte
• Wim en Johan gaan iedere vrijdagmiddag samen zwemmen
• De gezinshulpverlener gaat vader begeleiden
• Vader én moeder zullen beiden met haar overleggen
• Als er problemen zijn bij vader neemt tante Edith contact op met moeder
• Oom Herman gaat samen met vader op 3 juli de financiële situatie in kaart 

brengen
• Op 29 september gaat iedereen samen bowlen
• Er wordt niet over mensen gepraat zonder dat ze er bij zijn
• Oom Herman zal er op toezien dat alle afspraken worden nagekomen



Waar gaan 
wij wonen?

Dat gaan we 
beslissen op de 
Eigen-kracht 
conferentie


