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Doelstellingen van projectDoelstellingen van project
 Jongeren met een beperking zelf de regie in 

handen geven over hun arbeidstoeleidings-
traject middels het inzetten van een Eigen-
kracht conferentie.

 Nadrukkelijk betrekken eigen sociaal netwerk; 
opbrengst uit project  Mogelijkheden 
deelnemers.



  

BeschrijvingBeschrijving
 In 3 pilots kunnen 30 jongeren hun eigen 

netwerk mobiliseren om aan het werk te 
komen, door het inzetten van een Eigen-kracht 
conferentie.

 Wat is daarvoor nodig :
- onderzoek
- training

 - draagvlak
- uitvoering conferenties
- analyse en beschrijving



  

OnderzoekOnderzoek

 NIZW (Vilans) Werk en Handicap : 
. Nulmeting

    . Analyse

 Bureau Wesp: 
. Participatie
. Eigen kracht conferentie
. Het plan



  

TrainingTraining

 Inhoud tweedaagse training:
. Uitleg Eigen–kracht conferentie
. De mogelijkheid voor een Ekc rond werk 
. Taken tijdens de aanmelding
. Rol coördinator
. Coaching bij de uitvoering

VOOR MEER INFORMATIE...

www.eigen-kracht.nl en www.werkenhandicap.nl

http://www.eigen-kracht.nl/
http://www.werkenhandicap.nl/


  

DraagvlakDraagvlak

 Management
 Toekomstige verwijzers
 Ouders en jongeren
 Professionals rond werk



  

UitvoeringUitvoering
 Aanmelding en motivering jongere en ouders 

door verwijzer
 Coördinator neemt het stokje over
 Informatie door professionals in 1e deel
 Eigen sociaal netwerk maakt plan in 2e deel
 Presentatie plan in 3e deel

Uitvoering van de conferenties ligt in handen van 
de Stichting Eigen-kracht centrale.



  

Zeggenschap is de sleutelZeggenschap is de sleutel

 Verantwoordelijkheid bij de cliënt 
– Voor het probleem
– Voor het plan en besluit
– Voor de regie over de geleverde hulp

 Zeggenschap is geen methodiek
– Het is een stem geven… 



  

Kerngezin

Maatschappij:
-Zorg

-Hulpverlening
-Justitie

-Onderwijs

Coördinator zonder 
belangen

EKC  = Maak de cirkel groter



  

Het model van Eigen KrachtHet model van Eigen Kracht
 Aanmelding
 Voorbereiding
 Conferentie zelf – ‘de vraag:’ 

• ‘Hoe komt X aan een ‘arbeidsplaats’?’
• 'Wie doet wat, wanneer en waar?’
• ‘Wat doen we als iets niet werkt?’    

1. Delen informatie profs-familie
2. Besloten gedeelte
3. Acceptatie veilig plan 

 Uitvoeren plan - evaluatie



  

Positie van professionalPositie van professional

 Doet aanbod EKC aan cliënt
 Helpt de klant met de conferentievraag 
 1e fase – Informatie over de mogelijke hulp
 3e fase – Zonodig plan in ontvangst nemen
 Na de conferentie helpen de gevraagde hulp te 

leveren
 Bij leveringsproblemen terug naar familie



  

Werkt het ook?Werkt het ook?

 Betrokken burgers komen met 15 leden
 Nemen verantwoordelijkheid
 Maken eigen plannen (creatief)
 Brengen eigen hulpbronnen in
 Bijna alle plannen geaccepteerd 
 Gemiddeld 18 afspraken per plan
 Na 3 maanden 60% van afspraken volledig 

uitgevoerd en 27% in uitvoering



  

Afspraken na maken planAfspraken na maken plan
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Tevredenheid met EKCTevredenheid met EKC
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Analyse en beschrijvingAnalyse en beschrijving
 In een afsluitend rapport zullen de bevindingen 

en kansen voor de toekomst beschreven 
worden. 

 We richten ons op zaken als:
. wie nam het initiatief
. hoeveel aanmeldingen hebben geleid tot een Ekc
. met welke vragen
. kenmerken van de plannen
. mening van de deelnemers



  

PlanningPlanning

 Globale projectplanning

voorbereiding  en training
uitvoering Ekc

analyse-beschrijving

nov 05 – maart 06 april – maart 07           april- nov 07



  

Beoogde resultatenBeoogde resultaten
 30 uitgevoerde Ekc in het kader van werk

Zicht op 
 ambitie jongeren
 positionering van Ekc in traject
 condities
 aandeel professionals
 succes en faalfactoren



  

Betrokkenen project Betrokkenen project 
Sponsors
 VSBfonds
 NSvP
 Stichting Instituut Gak
 Provincie Overijssel en Noord Brabant

Pilotpartners
 MEE Rotterdam
 RMC Helmond
 Praktijkschool de Hoeksteen

Uitvoering
 NIZW (Vilans) Werk en Handicap
 Stichting Eigen kracht centrale
 Bureau WESP


