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Missie  
Stichting Eigen Kracht 

Centrale •  Samenleving  
–  participatie en samenredzaamheid centraal  

•  Burgers zeggenschap over eigen leven 
–  zeker in contact met overheden en organisaties 
–  burgers eerst aan zet  

•  Alle terreinen van 
–  zorg, onderwijs, justitie, samenlevingsopbouw 



Hoe missie te bereiken? 

•  Verankering in wetgeving en beleid 
•  Trainen van professionals (visie)  

•  Meedenken in ruime zin bij ‘kantelende’ 
organisaties 

•  Organiseren van Eigen Kracht-conferenties 

•  Burgercampagnes 
 

Samen met iedereen die de visie onderschrijft en mee 
wil werken aan een samenleving waarin burgers eerst 
aan zet zijn en hen eerst een plan gevraagd wordt 
voordat anderen overnemen of ingrijpen. 



Verve 

Uitgangspunt:  
Veiligheid voor kinderen én benutten eigen kracht van 
kinderen, ouders, netwerk en andere betrokken 
burgers 
 

Werkwijze: 

(Samen)werken vanuit gedachte dat regie over nodige 
oplossingen bij gezin/netwerk zelf ligt en dat de 
krachten binnen gezin en netwerk zo goed en vroeg 
mogelijk gemobiliseerd en benut worden  



Eigen Kracht 

•  Iedereen heeft er de mond van vol 
•  Van spierversterking tot verplicht mantelzorgen 

•  Goed en slecht nieuws 
•  Oorsprong: onteigening in NZ 

•  Visie EKC: 
–  Vergroten van de kring 
–  Regie in de kring 
–  Professionals delen kennis 
–  Evt. professionals stellen kaders  
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Brug slaan tussen organisatie en families 

Een plan van allemaal door 
samenwerking en dialoog

uu

Eigen Kracht-
conferentie

1. Informatie
2. Besloten tijd
3. Presentatie van 

(veilig) plan

Onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator

u
Beroepswereld
• gestructureerd
• bureaucratie
• formeel
• procedures
• vergadering

u
Leefwereld
• dynamisch
• losse verbanden
• informeel
• vrije discussie
• verjaardag



Rol Eigen Kracht-coördinator 

•  Onafhankelijk van leef- en systeemwereld  
•  Geen direct betrokkene, niet verbonden aan een 

hulp- of dienstverlenende organisatie 

•  Getrainde burger  
•  Bemoeit zich niet met de inhoud 

•  Vergroot de kring en brengt die bij elkaar  
•  Zorgt dat benodigde professionele kennis wordt 

gedeeld 

•  Focus op centrale vraag, gericht op maken plan 
•  Veilige bijeenkomst 

•  Bemoeienis stopt na maand na de EK-c 



Onafhankelijkheid 

Als ingrijpen dreigt, is onafhankelijke coördinator 
nodig: 

•  Rechtvaardig proces (schijn van…) 

•  Gaat niet om (gebrek aan) vaardigheden, maar om 
positionering 

•  Maken én toetsen van het plan kan niet  

•  Familie en professional in hun kracht (wat en hoe)  



Cruciale rol 
Jeugdbeschermer (1) 

•  Voor: 

–  Idee voorleggen 
– Aanvraag 
–  Informatie over de kansen, zorgen en kaders 

•  Tijdens: 

–  Informatie delen: ook over prof. “aanbod” 
– Kaders stellen 
– Plan toetsen 

 
 

 



Cruciale rol 
jeugdbeschermer 
(2) 
•  Na: 

– Plan uitvoeren 
– Samenwerken op basis van plan  
– Contact houden en zoeken over voortgang 
– Vragen om bijstelling plan indien… 



Cruciale rol 
jeugdbeschermer (3) 

Eigenaar van het probleem heeft ook de oplossing 
 

Geen duurzame veiligheid zonder betrokkenheid kring 
 

“Zo werken wij” 



Aangenomen amendement TK (2011) 

•  Stelt als eerste de ouder(s) in de gelegenheid om samen 
met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot 
hun sociale omgeving horen binnen zes weken een plan 
van aanpak op te stellen of een bestaand plan aan te 
passen… 

•  Indien het plan geschikt is om binnen de duur van de 
ondertoezichtstelling de concrete bedreigingen, bedoeld 
in artikel 255, vijfde lid, weg te nemen, geldt het als het 
plan, bedoeld in artikel 13 van de Wet op de jeugdzorg. 

•  Op verzoek van een met het gezag belaste ouder of de 
minderjarige van twaalf jaar of ouder kan de 
kinderrechter het plan van aanpak laten gelden als het 
plan, bedoeld in artikel 13, van de Wet op de jeugdzorg 



Wat cijfers 

•  > 8000 
•  80% aanmelding door prof., 20 % door burgers 

•  Gemiddeld 12- 13 personen 
•  98% maakt als veilig geaccepteerd plan 

•  80% afspraken door fam/netwerk, 20% prof. 
diensten 

•  85% van de plannen worden geheel/deels 
uitgevoerd 

•  Na 9 maanden: minder zorgpunten, meer sociale 
steun maar minder nodig, kinderen veilig, meer 
regie in kring 

•  Uithuisplaatsingen: korter en meer in netwerk 



Vereende krachten 

Als de veiligheid van kinderen in het geding is, is het 
beste van ieders krachten nodig om een situatie te 

bereiken die veilig en ‘goed genoeg’ is. Dan is het van 
groot belang dat de krachten uit familie en netwerk 
zich bundelen met die van de professionals. Geen 

onderlinge strijd, maar samenwerking op grond van 
een Eigen Kracht-plan dat draagvlak heeft in systeem- 

en leefwereld. 

 


