Eigen Krachtconferenties ®
en
hulpverlening
Vorming
voor professionals

De Eigen Kracht-conferenties vinden hun roots in de Family Group Conferences, ontwikkeld met
de Maori in Nieuw-Zeeland.
Alle belangrijke personen worden rond iemand samengebracht om een plan uit te werken. Het
gaat om familie, vrienden, buren, ...
Met zo’n plan krijgt de familie opnieuw regie in eigen handen. Ze spreken af hoe ze
moeilijkheden zullen aanpakken, wie wat zal doen. Waar nodig kan de conferentie aangeven
waarvoor ze een beroep wil doen op aanvullende professionele hulp.
Eigen Kracht-conferenties introduceren vereist een fundamentele verandering in de zienswijze
en de werkwijze van organisaties, diensten en hulpverleners. De inbreng van de hulpverlener
mag dan wezenlijk anders zijn dan in de klassieke hulpverleningsprocessen, het is in geen geval
een ‘uitgespeelde’ rol. In deze verdiepingsdag voor hulpverleners focussen we volledig op de rol
van de hulpverlener bij het Eigen Kracht-proces.

Voor wie?
Voor professionele hulpverleners die graag met Eigen Kracht-conferenties aan de slag willen
gaan.

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

Wat?
De deelnemers mogelijkheden en inzichten geven voor het uitvoeren van een Eigen Krachtconferentie met een cliënt. De werkwijze voor het uitvoeren van een Eigen Kracht-conferentie
wordt van het begin tot het einde, stapsgewijs, beschreven op basis van de volgende
kernvragen:
•
•
•

Hoe leg ik een Eigen Kracht-conferentie voor aan een cliënt en/of diens gezin/netwerk.
Wat is mijn rol tijdens de conferentie?
Hoe ga ik als hulpverlener om het plan?

Wie is de begeleider?
Mirjam Beyers, medewerker ‘Eigen Kracht-conferenties, vzw’

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

Al iets meer weten over Eigen Kracht-conferenties?
Lees meer op www.eigen-kracht.be

Praktisch
Wanneer en waar?
De vorming wordt 4 maal per jaar georganiseerd.
De locaties verschillen van jaar tot jaar.

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

Kostprijs?
55 euro, alles inbegrepen (ook de broodjesmaaltijd).
Hoe en wanneer inschrijven?
Inschrijven kan via onze website tot 7 dagen vóór aanvang van de vormingsdag.
Min./ max. aantal deelnemers?
Het maximum aantal deelnemers voor een vormingsdag is 20 deelnemers. Bij te weinig
inschrijvingen, < 12 deelnemers, zal deze dag niet doorgaan.
Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Uw inschrijvingsplaats blijft 30 dagen gereserveerd.
Indien we dan nog geenbetaling hebben ontvangen komt deze weer open te staan voor andere
cursisten.
Annulatie?
Wanneer je bent ingeschreven, maar niet aanwezig kan zijn op de vorming, betaal je 50 % van
de kostprijs, wanneer je dit meldt aan ‘Eigen Kracht-conferenties, vzw’ tot 1 maand voor
aanvang van de vorming. Indien het termijn korter is dan 1 maand betaal je 100%.
Annuleren kan per mail: ekconferenties@gmail.com

De kring groter maken, samen nadenken over de toekomst, samen
oplossingen zoeken

