Eigen Kracht-conferenties
Vorming voor professionals

Brussel
Datum: 08/02/2018 van 09:30 tot 16:00 uur.
Locatie: Arenberggebouw
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel

Provincie Antwerpen
Datum: 08/10/2018 van 09:30 tot 16:00 uur.
Locatie: Anna Bijnsgebouw (VAC– Antwerpen)
Lange Kievitstraat 111-113 - 2018 Antwerpen

Provincie Limburg
Datum: 16/04/2018 van 9:30 tot 16:00 uur.
Locatie: Hendrik van Veldekegebouw (VAC
Hasselt)
Koningin Astridlaan 50 - 3500 Hasselt

Provincie Oost-Vlaanderen
Datum: 08/11/2018 van 09:30 tot 16:00 uur.
Locatie: Virginie Lovelinggebouw (VAC– Gent)
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000
Gent

Latere data nog te bepalen…
Op verzoek komen wij ook naar uw regio!

Meer info en/of inschrijving: www.eigen-kracht.be

Het plan van een Eigen Kracht-conferentie biedt de hulpverlener de
mogelijkheid om vraaggestuurd te werken.

Programma:
1. De grondslagen en principes waarop het model is gebaseerd
2. De manier van werken bij een Eigen Kracht-conferentie
3. De rol van de onafhankelijke coördinator vs. de rol van de hulpverlener
4. Aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden worden posities duidelijk
5. ‘morgen is de conferentie’, posities en mogelijkheden in een Eigen Kracht-conferentie
6. ‘ja maar, mooi model maar niet voor mijn cliënt’
7. Aan een gezin/netwerk de mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie uitleggen

Trainer: Mirjam Beyers
Mirjam Beyers is bachelor in de Gezinswetenschappen en werkt as trainer-supervisor voor Eigen
Kracht-conferenties vzw. Ze was nauw betrokken bij diverse EKC-projecten en deed zelf
verschillende conferenties. Van haar verscheen in 2014 bij uitgeverij Garant het boek ‘Eigen Krachtconferenties, burgers aan zet’.

Ik was echt bezorgd om dat gezin, vooral om mama. Maar nu zijn er
veel meer mensen betrokken, krijgt zij veel steun en houden mensen
ook een oogje in’t zeil.
Johanna, sociaal verpleegkundige

Nooit gedacht dat het zou werken, eerlijk niet …
Maar ze zijn allemaal gekomen en hebben een plan gemaakt waar ik
helemaal kan achterstaan, prachtig!
Pieter, Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp

Wij wisten niet dat Bo nog zoveel netwerk had, we hadden niet
gedacht dat die nog iets voor hem zouden willen doen. Maar ze
kwamen, allemaal! En er zijn best wat mensen die hem nu gaan
helpen.
Tim, persoonlijk begeleider leefgroep

