
Meer informatie?

• Contacteer het EK©-secretariaat. 
 Bel, mail of schrijf ons:

✆ 0489 455 413 
	 info@eigenkrachtcentrale.be
✑	 Gelbergenstraat 48,  3471 Kortenaken

     EK© is actief in Vlaanderen en Brussel.
• Bezoek onze website voor meer achtergrondinforma-

tie en downloadbare folders voor zowel professionals, 
cliënten als vrijwilligers.        

    		www.eigenkrachtcentrale.be

 • Op de site vind je ook de data van de komende op-
leidingen voor coördinator en de infosessies voor pro-
fessionals.  
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De EKc-methodiek® wordt aangeboden door de
Eigen Kracht Centrale vzw - kortweg EK©

o.a. dankzij de steun van externe partners: 
diverse overheden, sociale verenigingen,

zorgorganisaties of bedrijven.
Contacteer ons voor meer info. 

EKC-FO-010 v8

Mensen hebben mensen nodig
Eigen Kracht-conferenties® sluiten aan bij de huidige om-
schakeling in het zorgsector naar een echt inclusief of kracht-
gericht paradigma. 

De EKc-methodiek streeft naar een actief burgerschap: het 
recht en de plicht van mensen om verantwoordelijkheid te 
nemen in het eigen leven, samen met anderen. 
“Recht op hulp” legt de druk soms teveel bij de hulpverle-
ning: “Los jij het voor mij op”. Zo geven mensen hun verant-
woordelijkheid te snel af en zien we aangeleerde hulpeloos-
heid als niet-bedoeld gevolg. 
Door een EKc-aanpak behouden mensen de regie over het ei-
gen leven, als burgers maken ze zelf een plan samen met hun 
netwerk. De hulpverlener kan meer dienstverlener worden 
en krijgt meer mogelijkheden om werkelijk vraaggestuurd te 
werken. 

De EKc-methodiek is een besluitvormingsmodel: door de 
kring rondom mensen te vergroten én door het organiseren 
van een besloten vergadertijd krijgt men integrale, breed 
gedragen oplossingen. Professionele expertise, engagement 
vanuit de persoonlijke omgeving én zeggenschap over het ei-
gen leven worden hier optimaal verweven.

Over welke situaties kan het gaan?

Vele situaties komen in aanmerking voor een EKc:  
• zorg- en leerproblemen bij kinderen 
• ziekte- of ouderdomssituaties (bv. langer thuis wonen)
• echtscheidingsconflicten  
• uithuisplaatsingen 
• tewerkstellingsvragen  
• herstel na conflicten tussen bekenden of met derden 
• wijk- of buurtverbetering  
• reïntegratie in de maatschappij
• …

Vermaatschappelijking van de zorg heeft diverse aspecten: zo 
krijgt enerzijds de burger meer beslissingsruimte en krijgt an-
derzijds de hulpverlening meer kansen om vraaggestuurd te 
werken.

Een Eigen Kracht-conferentie®, of kortweg een EKc, is een 
netwerkbijeenkomst voor cliënten die inzet op beide aspecten. 
Deze aanpak is gebaseerd op het durven vertrouwen in het 
oplossend vermogen van de mensen en hun netwerk. 

De bijeenkomst en de voorbereiding ervan vergroot de betrok-
kenheid van de naaste omgeving en bevordert de kans op een 
duurzame oplossing. 

• Aanmelder: Je kan in overleg met een cliënt of met gezin-
nen een aanmelding indienen voor een EKc-bijeenkomst. 
• Informant: Je kan gevraagd worden als informant of des-
kundige rond de problematiek waarover de deelnemers op-
lossingen willen zoeken. 
• In beide gevallen vervul je een cruciale rol.

Een EKc-bijeenkomst brengt mensen die oplossingen nodig 
hebben samen met anderen uit hun eigen kring: familie, 
vrienden, buren, … om een plan uit te werken. Een opgelei-
de EK©-vrijwilliger, de coördinator, ondersteunt de bijeen-
komst maar komt inhoudelijk niet tussen. 
De deelnemers krijgen eerst alle kans tot overleg met el-
kaar, deskundigen en hulpverleners.  Op basis van deze info 
en eigen inzichten zoeken ze dan zelf, in een besloten over-
leg, samen naar oplossingen op maat volgens de draagkracht 
van ieder. Deze worden uitgeschreven in een plan voor de 
toekomst. 
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Wat is je rol als informant? 

Misschien vraagt men je als informant op een EKc-bijeen-
komst. Zowel de aanvrager als de coördinator van die bij-
eenkomst kan hiervoor bij je aankloppen als deskundige op 
jouw terrein. 
• Tijdens het eerste deel - de informatieronde - van de bij-
eenkomst krijgen de deelnemers kans om specifieke infor-
matie te krijgen van deskundigen, bvb. i.v.m. beschikbaar-
heid van hulpverlening, wachtlijsten, technische hulpmid-
delen, juridische mogelijkheden, … . 
• Als je wordt uitgenodigd als deskundige ter zake hoef je 
vooraf de aanvrager(s) niet te kennen, evenmin moet je al 
iets afweten van de hulpvraag waarvoor de bijeenkomst sa-
menkomt. Vooraf zal de aanvrager of de coördinator je nog 
contacteren zodat je voldoende geïnformeerd bent. 
• Breng eventueel (folder)materiaal mee. Dat kan handig 
zijn in het tweede deel waarin men alleen verder vergadert. 
• Verlaat nadien de vergaderruimte. Je kan met de coördi-
nator het derde deel afwachten ter plaatse, mogelijk duiken 
er nieuwe technische vragen op voor de deelnemers tijdens 
het besloten deel.  

Samenwerking met de coördinator

EK©-coördinatoren zijn opgeleide vrijwilligers. Zij zijn 
geen vervanging van professionele hulpverlening. Hun op-
dracht is enkel het faciliteren van een EKc-bijeenkomst. 
Wanneer cliënten een plan nodig hebben, kan je hen voor-
stellen om zich door een coördinator te laten informeren. 
Na een aanmelding bij het EK©-secretariaat zal een co-
ordinator met hen een afspraak maken. Je cliënt kan die 
aanmelding zelf regelen of — indien gewenst — kan jij 
dat samen met hem of haar doen. 
Die coördinator zal je op de hoogte houden van de ge-
plande datum voor die afspraak en de evt. opstart van 
een EKc-traject nadien. Hij of zij legt dan tijdens een ge-
sprek bij de mensen thuis uit hoe ze met een EKc-bijeen-
komst een plan kunnen maken en hoe zulk traject eruit 
ziet. Als je cliënt zo'n bijeenkomst wil organiseren, zal 
die coördinator zorg dragen voor de voorbereiding ervan. 
In de voorbereidingsfase informeert de coördinator de 
betrokken professionals ook verder tijdens een gesprek 
over wat er van hen verwacht wordt tijdens de bijeen-
komst. Dit is ook het moment waar je eventuele dwingen-
de randvoorwaarden voor het plan kan doorspelen, bvb. 
eisen door de jeugdrechtbank opgelegd, noodzakelijke 
minimum medische faciliteiten, … . Onze vrijwilligers zijn 
als coördinator ook gebonden aan vertrouwelijkheid van 
de bekomen informatie 
Zelfs indien je aanwezigheid als informant op de bijeen-
komst niet nodig was, toch zal de coördinator je steeds 
de geplande datum doorspelen. En je evenzeer na afloop 
verder informeren.  

In de informatieronde zitten iedereen uit het netwerk, de 
coördinator én de gevraagde professionals aan tafel.  

• Breng dan, zoals besproken, de nodige informatie en beant-
woord eventuele vragen van de deelnemers. Leg neutraal en 
duidelijk de mogelijkheden van inzetbare hulpverlening uit.
• Formuleer je zorgen op een respectvolle wijze.
• Als het plan van de bijeenkomst aan bepaalde eisen (bv. fa-
milierechtbank) moet voldoen, formuleer die basisvoorwaar-
den helder voor de deelnemers.
• Spreek je vertrouwen in hun netwerk uit.

Nooit gedacht dat het zou werken, eerlijk niet… Maar ieder is  
gekomen en ze hebben een plan gemaakt waar ik helemaal kan 
achterstaan, prachtig!  Pieter, sociale dienst Jeugdrechtbank

• Bespreek de mogelijkheid van een EKc-netwerkbijeenkomst 
met je cliënt(en). Help voor- en nadelen af te wegen. 
• Denk mee na over een goede, open vraag voor het netwerk. 
Help zo nodig je cliënt bij het invullen van het aanmeldings-
formulier voor het Eigen Kracht Centrale-secretariaat.
• Motiveer collega-hulpverleners om te vertrouwen op de 
mogelijkheden van het betrokken netwerk om een plan te 
maken. Bezorg hen in overleg met je cliënt(en) beknopt alle 
relevante informatie over het probleem die zij nodig hebben. 
• Spreek met je cliënt(en) af welke informatie jij in het eer-
ste deel van de bijeenkomst zal brengen.

In het besloten deel overleggen de deelnemers — je cliënt, 
zijn of haar familie en bekenden — apart. De coördinator 
en de gevraagde professionals, en dus ook jij, verlaten  de 
vergaderruimte. 

• Als je cliënt het wenst blijft je bereikbaar voor extra infor-
matie (eventueel telefonisch) voor de deelnemers. 
• Je kan ook samen met de coördinator het einde van de bij-
eenkomst afwachten nabij de vergaderruimte.

• De coördinator bezorgt het plan binnen de 48u aan alle 
deelnemers en aan de betrokken professionals. 
• Bespreek met je cliënt hoe het plan gezamenlijk gaat uit-
gevoerd worden. 
• Bewaak dat het afgesproken hulpverleningsaanbod wordt 
geleverd. 
• Indien je cliënt of de deelnemers het wensen, coach je hen 
verder bij de uitvoering van het plan. 

• Als je ter plaatse bent gebleven kan je na de tweede ronde 
mee met de coördinator het plan bekijken. 
• Indien de gevraagde hulp niet bestaat of niet beschikbaar 
is, ga je samen op zoek naar een passende oplossing waardoor 
het plan toch zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd. 

Na de bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst

1-in de informatieronde 

Voor de bijeenkomst 

Wat is je rol als aanmelder? 

3-de presentatie van het plan

2-tijdens het besloten gedeelte
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• Spreek je vertrouwen in hun netwerk uit.

Nooit gedacht dat het zou werken, eerlijk niet… Maar ieder is  
gekomen en ze hebben een plan gemaakt waar ik helemaal kan 
achterstaan, prachtig!  Pieter, sociale dienst Jeugdrechtbank

• Bespreek de mogelijkheid van een EKc-netwerkbijeenkomst 
met je cliënt(en). Help voor- en nadelen af te wegen. 
• Denk mee na over een goede, open vraag voor het netwerk. 
Help zo nodig je cliënt bij het invullen van het aanmeldings-
formulier voor het Eigen Kracht Centrale-secretariaat.
• Motiveer collega-hulpverleners om te vertrouwen op de 
mogelijkheden van het betrokken netwerk om een plan te 
maken. Bezorg hen in overleg met je cliënt(en) beknopt alle 
relevante informatie over het probleem die zij nodig hebben. 
• Spreek met je cliënt(en) af welke informatie jij in het eer-
ste deel van de bijeenkomst zal brengen.

In het besloten deel overleggen de deelnemers — je cliënt, 
zijn of haar familie en bekenden — apart. De coördinator 
en de gevraagde professionals, en dus ook jij, verlaten  de 
vergaderruimte. 

• Als je cliënt het wenst blijft je bereikbaar voor extra infor-
matie (eventueel telefonisch) voor de deelnemers. 
• Je kan ook samen met de coördinator het einde van de bij-
eenkomst afwachten nabij de vergaderruimte.

• De coördinator bezorgt het plan binnen de 48u aan alle 
deelnemers en aan de betrokken professionals. 
• Bespreek met je cliënt hoe het plan gezamenlijk gaat uit-
gevoerd worden. 
• Bewaak dat het afgesproken hulpverleningsaanbod wordt 
geleverd. 
• Indien je cliënt of de deelnemers het wensen, coach je hen 
verder bij de uitvoering van het plan. 

• Als je ter plaatse bent gebleven kan je na de tweede ronde 
mee met de coördinator het plan bekijken. 
• Indien de gevraagde hulp niet bestaat of niet beschikbaar 
is, ga je samen op zoek naar een passende oplossing waardoor 
het plan toch zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd. 

Na de bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst

1-in de informatieronde 

Voor de bijeenkomst 

Wat is je rol als aanmelder? 

3-de presentatie van het plan

2-tijdens het besloten gedeelte
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Meer informatie?

• Contacteer het EK©-secretariaat. 
 Bel, mail of schrijf ons:

✆ 0489 455 413 
	 info@eigenkrachtcentrale.be
✑	 Gelbergenstraat 48,  3471 Kortenaken

     EK© is actief in Vlaanderen en Brussel.
• Bezoek onze website voor meer achtergrondinforma-

tie en downloadbare folders voor zowel professionals, 
cliënten als vrijwilligers.        

    		www.eigenkrachtcentrale.be

 • Op de site vind je ook de data van de komende op-
leidingen voor coördinator en de infosessies voor pro-
fessionals.  
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De EKc-methodiek® wordt aangeboden door de
Eigen Kracht Centrale vzw - kortweg EK©

o.a. dankzij de steun van externe partners: 
diverse overheden, sociale verenigingen,

zorgorganisaties of bedrijven.
Contacteer ons voor meer info. 
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Mensen hebben mensen nodig
Eigen Kracht-conferenties® sluiten aan bij de huidige om-
schakeling in het zorgsector naar een echt inclusief of kracht-
gericht paradigma. 

De EKc-methodiek streeft naar een actief burgerschap: het 
recht en de plicht van mensen om verantwoordelijkheid te 
nemen in het eigen leven, samen met anderen. 
“Recht op hulp” legt de druk soms teveel bij de hulpverle-
ning: “Los jij het voor mij op”. Zo geven mensen hun verant-
woordelijkheid te snel af en zien we aangeleerde hulpeloos-
heid als niet-bedoeld gevolg. 
Door een EKc-aanpak behouden mensen de regie over het ei-
gen leven, als burgers maken ze zelf een plan samen met hun 
netwerk. De hulpverlener kan meer dienstverlener worden 
en krijgt meer mogelijkheden om werkelijk vraaggestuurd te 
werken. 

De EKc-methodiek is een besluitvormingsmodel: door de 
kring rondom mensen te vergroten én door het organiseren 
van een besloten vergadertijd krijgt men integrale, breed 
gedragen oplossingen. Professionele expertise, engagement 
vanuit de persoonlijke omgeving én zeggenschap over het ei-
gen leven worden hier optimaal verweven.

Over welke situaties kan het gaan?

Vele situaties komen in aanmerking voor een EKc:  
• zorg- en leerproblemen bij kinderen 
• ziekte- of ouderdomssituaties (bv. langer thuis wonen)
• echtscheidingsconflicten  
• uithuisplaatsingen 
• tewerkstellingsvragen  
• herstel na conflicten tussen bekenden of met derden 
• wijk- of buurtverbetering  
• reïntegratie in de maatschappij
• …

Vermaatschappelijking van de zorg heeft diverse aspecten: zo 
krijgt enerzijds de burger meer beslissingsruimte en krijgt an-
derzijds de hulpverlening meer kansen om vraaggestuurd te 
werken.

Een Eigen Kracht-conferentie®, of kortweg een EKc, is een 
netwerkbijeenkomst voor cliënten die inzet op beide aspecten. 
Deze aanpak is gebaseerd op het durven vertrouwen in het 
oplossend vermogen van de mensen en hun netwerk. 

De bijeenkomst en de voorbereiding ervan vergroot de betrok-
kenheid van de naaste omgeving en bevordert de kans op een 
duurzame oplossing. 

• Aanmelder: Je kan in overleg met een cliënt of met gezin-
nen een aanmelding indienen voor een EKc-bijeenkomst. 
• Informant: Je kan gevraagd worden als informant of des-
kundige rond de problematiek waarover de deelnemers op-
lossingen willen zoeken. 
• In beide gevallen vervul je een cruciale rol.

Een EKc-bijeenkomst brengt mensen die oplossingen nodig 
hebben samen met anderen uit hun eigen kring: familie, 
vrienden, buren, … om een plan uit te werken. Een opgelei-
de EK©-vrijwilliger, de coördinator, ondersteunt de bijeen-
komst maar komt inhoudelijk niet tussen. 
De deelnemers krijgen eerst alle kans tot overleg met el-
kaar, deskundigen en hulpverleners.  Op basis van deze info 
en eigen inzichten zoeken ze dan zelf, in een besloten over-
leg, samen naar oplossingen op maat volgens de draagkracht 
van ieder. Deze worden uitgeschreven in een plan voor de 
toekomst. 

Eigen Kracht-
conferenties® 
en 
hulpverlening
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Samen een plan laten maken?
Het kan!

Wat kan je rol zijn bij een EKc?

Hoe werkt een EKc-bijeenkomst?
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