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Voorwoord
Henderson, Nevada - 11 Juni, 2011
Jan, vandaag hier met onze collega’s van de American Humane Association flink gediscussieerd. Tijdens hun congres

over Family Group Decision Making (FGDM) werd mij opnieuw helder hoe belangrijk het is geweest dat wij als 

een groepje prettig gestoorde professionals zijn begonnen. Zonder last of  ruggespraak (of  beter gezegd zonder 

kinderbeschermingsopdracht) hebben we de Eigen Kracht-conferenties ontwikkeld. Daardoor ontdekten we snel dat het 

een burgerrecht was en is. Zo kwamen we ook snel buiten de mores van de jeugdbescherming. Gisteren en vandaag ging 

het hier over de specificaties van het model. Voortdurend over het instrument: de methodiek in handen van deskundigen. 

En dus niet over de zeggenschap en de macht van de gebruikers. Ik kon er op wijzen dat wij in onze praktijk geleerd 

hebben dat het niet om soorten problemen of  conflicten gaat, maar om de vraag of  en hoe de kring van de direct 

betrokken mensen aangesproken wordt op hun gezamenlijke vermogen om een oplossing te bedenken. Is dit iets om in 

onze brochure mee te beginnen?   

Ben dinsdag weer terug. Groet, Rob

Aan de lezer
‘Onze hartelijke gelukwens met uw keuze voor deze brochure. Wij vinden het een verstandig besluit. Zet nu eerst de aan/

uit knop aan.’ Ik heb een hekel aan handleidingen. Ik vind het fijn dat u er bent en het lijkt mij verstandig... Kijk, hier begint 

de handleiding. Ik voel verzet bij instructies. Boven aan de bladzijde ziet u de inhoud en u moet de bladzijde omslaan voor 

het volgende onderwerp. Dus bevochtig eerst uw vinger, ga naar de punt rechtsonder aan de bladzijde en hopla, alles wijst 

zich vanzelf. De bladzijden lopen van 1 naar 40. Lukt het niet, bel dan rustig mijn telefoonnummer. Samen kom ik er met u 

wel uit. Aanwijzingen, misselijk word ik er van. Zelf  ben ik intussen aardig gevorderd om van achter naar voren te lezen, en 

het liefst met de tekst ondersteboven. Zo behoud ik de greep op mijn leven. Ik zoek elke keer naar de vorm daarvoor. De 

voor mij juiste vorm. Dus ik denk, dat u wel raad weet met deze brochure. 

Ik hoor wel wat u er van vond. 

Jan van Lieshout 
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und Konfliktschlichtung’ interesseerde zich voor het conferentiemodel en zo waaierde de aandacht uit over 
verschillende deelstaten. Door de aansluiting van de Nederlandse Eigen Kracht Centrale bij ‘Eurochild’, een 
internationaal netwerk van organisaties en individuen die in Europa werken aan de verbetering van de kwaliteit 
van het leven van kinderen en jonge mensen. De Eigen Kracht Centrale heeft daarmee de specifieke uitwisseling 
op het terrein van jeugdzorg verruild voor uitwisseling meer in het algemeen over de rechten van het kind.

A Tribute
In tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is bij het overdragen van methodieken of nieuwe benaderingen, 
werd vanuit Nieuw-Zeeland de kennis en ervaring over de Family Group Conference gratis ter beschikking 
gesteld. Mike Doolan, indertijd chief social worker, was in dat opzicht een geweldige steun voor de Nederlandse 
ontwikkelingen. Maar er waren meer mentoren. Van de Amerikaanse mentor Eileen Mayers Pasztor leerden we 
over de betekenis van de verschillende verantwoordelijkheden bij interculturele ‘transfers’ van attitudes, kennis 
en kunde. Belangrijke trainers werden in 2000 gevonden in Paul Nixon (UK), voor de zorgvariant van de Eigen 
Kracht-conferentie en in Beth Rodman en Paul McCold (USA) voor het herstelrecht. Enkele jaren later werd het 
team van ‘collegiale consultants’ uitgebreid met onderzoekers Gale Burford en Joan Pennel (USA).

De inspiratie voor Family Group Conferencing (FGC) komt bij de Maori’s vandaan, de 

oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. In Nederland noemen we FGC Eigen 

Kracht-conferentie. Hiermee ligt er nog meer nadruk op de kern van deze manier 

van werken. Een besluitvormingsmodel dat een persoon, gezin of familiesysteem de 

mogelijkheid biedt om weer krachtig te worden, regie en zeggenschap te houden en 

verantwoordelijkheid te nemen voor wat er aan de hand is. 

Bronnen
S. Spinder e.a. (red.) (2007), ‘Krachten en kansen. Initiatieven voor vernieuwing in zorg en welzijn.’ Houten: Bohn Stafleu 

Van Loghum (p. 170).
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omschreven feit.’ In: L. Walgrave & N. Vettenburg, ‘Herstelgericht Groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van 

jeugddelinquentie en tuchtproblemen.’ Leuven: LannooCampus.

R. van Pagée (2003), ‘Eigen Kracht. Family Group Conference. Van model naar invoering.’ Amsterdam: SWP.

H. Zehr (1990), ‘Changing lenses.’ Scottdale: Herald Press.

T. Wachtel (1997) ‘Real Justice.’ Pipersville, Pennsylvania: the Piper’s Press.

Gegrepen door de ‘wow-factor’
Verbindingen met buitenlandse organisaties en personen over de eigen kracht van burgers die hulp nodig 
hebben, speelden vanaf het eerste uur voor de pioniers in Nederland een sterke rol. De omvang van het 
internationale netwerk is inmiddels groot. Nederland neemt inmiddels een belangrijke positie in door het 
accent op de democratische en burgerschapsaspecten van de Eigen Kracht-conferenties, de Nederlandse naam 
voor Family Group Conferencing. Dat kan fixatie op de conferenties als instrument beperken, want de behoefte 
aan nieuwe interventietechnieken is groot, bij zowel de overheid als bij de professionele werkers. Zeggenschap 
van burgers raakt dan opnieuw achter de horizon, want de techniek spreekt erg aan.

Overal vandaan
“In elke groep mensen aan wie ik uitleg wat de Eigen Kracht-conferentie inhoudt, is er tenminste één persoon 
die van binnen hetzelfde gevoel krijgt, dat ik de eerste keer had: er veel meer van willen weten.” Dat schreef 
Ted Wachtel, Amerikaans schooldirecteur, in 1997. Wij noemen het de ‘Wow’-factor. Een schooldirecteur uit het 
Engelse Thames Valley omschreef de conferentie als een proces waarin mensen zich werkelijk geraakt voelen 
en naar oplossingen gaan zoeken, op een manier die hij niet eerder had ervaren en in zijn praktijk niet meer 
verwacht had: Wow, dat werkt. “Ik besloot om hiermee verder te willen gaan,” schreef hij. Laten we zeggen, dat 
omstreeks 1998 de ‘wow-factor’ in Nederland toesloeg.

Internationale overdracht
Intussen fungeert de Nederlandse praktijk als een belangrijke bron voor verschillende buurlanden en in het 
bijzonder voor de Oost-Europese landen, waar de jeugdzorg uitsluitend van staatswege in grote instituties 
was georganiseerd. Veranderingen in de zorg raakten daar rechtstreeks de verhouding tussen burger en staat. 
In achtereenvolgens Hongarije, Polen, Rusland, Oekraïne, Slowakije, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije en 
Roemenië kon het ontmantelen van tehuizen gecombineerd worden met de eigen kracht van burgers die zorg 
voor hun kinderen vroegen. In de ‘transfer’ staat het model van de Eigen Kracht-conferentie centraal. Meestal 
heeft iemand met enige invloed op grond van de ‘wow-factor’ de poort open gezet. Parallel aan een Eigen 
Kracht-conferentie wordt naar een plan toegewerkt. Eerst lobbyt de initiatiefnemer een kring van mensen bij 
elkaar. Deze mensen hebben uiteenlopende belangen bij de verandering en vaak al uitgezocht wat er daarvoor 
zoal ‘te koop’ is. Vervolgens ontvangen ze informatie in de vorm van een kort seminar. En dan nemen zij, onder 
elkaar, de verantwoordelijkheid voor een besluit: Past dit? Past dit nu? Hoe? Waar? Wanneer? Tegen welke prijs?

Bruggen bouwen
In 2002 heeft Nederland mede het initiatief genomen voor de oprichting van een ‘Europees netwerk voor FGC’. 
Het Verenigd Koninkrijk is daarin sterk vertegenwoordigd, maar ook alle Scandinavische landen en België doen 
er aan mee. Rusland, Polen en Hongarije zijn daar uitdrukkelijk bij gehaald. Jaarlijks is er een uitwisseling van 
de stand van zaken, waaraan per land (intussen vijftien aangesloten landen) vijf deelnemers mogen meedoen. 
De Eigen Kracht Centrale is ook lid van het ‘Europees Forum voor Restorative Justice’. Van oorsprong is daar België 
de initiatiefnemer en is ook het Verenigd Koninkrijk weer sterk vertegenwoordigd en de Scandinaviërs. In 2011 
sluiten Engeland, België en Noord-Ierland een met Europese middelen gefinancierd project: ‘Conferencing, 
A Way for Restorative Justice in Europe’. Ook Nederland doet daaraan mee. Langs de weg van het Europees 
Forum kwam in 2005 de verbinding met Duitsland tot stand. Het ‘Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich 
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afhankelijk worden van instanties of van de overheid zelf. Op de achtergrond van deze politieke keuzes is 
gewerkt aan een wettelijk mandaat: families hebben het recht eerst zelf een plan voor te bereiden voordat van 
buitenaf door de overheid of professionals kan worden ingegrepen. Het burgerlijk wetboek wordt dit jaar in die 
zin veranderd.  

“Power can be taken, but not given. The process of taking is empowerment in itself.” 
Gloria Steinem

Lessen uit de strategie
Het recht om als burger te beslissen over richting en aard van de oplossing van de eigen problemen kan 
niet verleend worden van binnenuit de professionele organisaties. De Eigen Kracht-conferentie is geen 
instrument, het is de uitdrukking van een attitude. Die ontdekking maakte duidelijk, dat het om burgerschap, 
of meer actueel geformuleerd om ‘burgerkracht’ gaat, los van het systeem. Daardoor is de beweging van 
Eigen Kracht meer naar de rand van het professionele systeem opgeschoven en is aansluiting gezocht 
bij patiëntenbewegingen en cliëntorganisaties, en uiteindelijk bij de politici als vertegenwoordiger van 
het openbaar belang. Dat kan er toe leiden dat voor de eigen kracht bij het bereiken van oplossingen voor 
maatschappelijke problemen een vast deel van publieke middelen vrij komt of uit verzekerde rechten wordt 
betaald. Het is de moeite waard om dergelijke gedachten op een internationaal forum zoals een congres over de 
democratisering van zorg, welzijn, onderwijs en justitie te bespreken.

Bronnen
The power to change lies within the families, international seminar for innovative institutions, The ministry of  Welfare, The 

Hague, 1990

The International Initiative, a different way of  working with children, youth, families: Rebuilding the family from within, vanaf  

1994 actief

F. van Beek, P. Gramberg, ‘Het zit nog niet in ons systeem’. Eigen Kracht in Flevoland, Voorhout: WESP, 2008.

Brochure ‘Kentering in de jeugdzorg. Op weg naar een vraaggestuurde visie en praktijk in de Overijsselse jeugdzorg’.

De groei naar participatie
De Nederlandse kinderbescherming maakte in de laatste twintig jaar van de vorige eeuw een stormachtige 
ontwikkeling door. De nadruk op zorg in grote tehuizen veranderde in grote belangstelling voor pleeggezinnen. 
Hulp thuis, ondersteuning van ouders en vroegtijdig ingrijpen moest uithuisplaatsing van kinderen voorkomen. 
Het vernieuwende overheidsbeleid werd ‘top-down’ ingevoerd. Dat riep weerstand op.

Doorbraak, maar ‘low profile’
In een kleine kring van organisaties sloeg het enthousiasme voor het Nieuw-Zeelandse model van de 
familieconferenties aan. Zij deelden het standpunt, dat een professional meer de ‘aanjager’ was van het 
herstel van het gezinsleven zoals de ouders zelf dat voor ogen stond dan een autoriteit die kwam ingrijpen. 
De continuïteit van het gezinsleven stond voorop. Hun visie steunde op een aantal waarden. Zoals: ‘Ieder 
mens hoort bij een familie en heeft een sociaal netwerk.’ ‘Families en sociale netwerken kennen het best 
hun geschiedenis. Deze netwerken zijn in staat om oplossingen te bedenken en voor zover nodig, moeten 
gevraagde diensten daarbij aansluiten.’ Was het opportuun om in 1999, na al die veranderingen, daarmee voor 
het voetlicht te komen? Ja, maar dan wel ‘van onderop’. Uiteindelijk investeerden drie organisaties uit eigen 
middelen om een begin met Eigen Kracht-conferenties te maken.     

Zeggenschap is geen methodiek, het is een stem hebben. Een conferentie is geen 

hulpverlening, het is besluitvorming.

Verschillende strategieën, altijd onderzoek
Voor het invoeren van de Eigen Kracht-conferenties zijn vier strategieën gebruikt. Door zoveel mogelijk 
conferenties uit te voeren op verschillende gebieden groeide de ervaring over de uitvoeringspraktijk. Het 
komt neer op het opbouwen van ‘good practice’. Verhalen naar aanleiding van de feiten, films en video’s van 
deelnemers stimuleren andere mensen om er ook voor te kiezen. Ze vormen gespreksstof voor de professionals 
en dragen bij aan het wegwerken van twijfel over de mogelijkheden om conferenties als uitgangspunt 
voor de eigen praktijk te nemen. Vanaf het begin zijn verhalen vastgelegd. Net als tal van gegevens over 
de voorbereiding van Eigen Kracht-conferenties, de bijeenkomsten zelf en de follow up. De jaarlijkse 
onderzoeksrapporten maken in die zin deel uit van de strategie om het gebruik van het model te vergroten.

Inpassing in procedures en wetgeving
Een pleidooi voor het doorvoeren van succesvolle praktijken volstaat niet. ‘Culture eats best practices for 
breakfast’. Nieuwe ideeën, hoe goed ook, verliezen het snel van de gewone orde van de dag. Daarom is er 
langdurig aan gewerkt om de Eigen Kracht-conferentie een plaats te geven in de procedures van organisaties. 
Voor het eerst lukte dat in de Provincie Overijssel. Het provinciebestuur nam Eigen Kracht-conferenties op in 
het beleidsprogramma jeugdbeleid voor de jaren 2008-2012. Met als gevolg dat negen organisaties zich in een 
overeenkomst bonden aan de invoering. Hetzelfde gebeurde in de stadsregio Amsterdam. De directeur van 
Bureau Jeugdzorg wilde dat de professionals voorafgaand aan hulpverlening de families eerst de gelegenheid 
bieden om zelf een plan te maken. Eind 2010 besloot de wethouder voor jeugdbeleid dat Eigen Kracht-
conferenties standaard door organisaties worden gebruikt om te voorkomen dat burgers zonder zeggenschap 
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van de moderne kinderwetten ontstaat ook het sociaal werk. De gegoede burgerij, de meekijkende medeburger 
professionaliseert. Het duurt geen zestig jaar of die behulpzame vrijwilliger, hoe paternalistisch vaak ook 
ingesteld, begon het veld te ruimen. De professionals hebben op dat moment overigens dezelfde attitude: Hoe 
beschermen we ‘ons’ kind tegen zijn slechte ouders?

Verdrag inzake de Rechten van het Kind spreekt zich uit over de bijdrage die het sociaal 

netwerk kan leveren aan het recht van kinderen op ontwikkeling: ‘De Staat van die 

rechten.’

VN-Commissie stimuleert het activeren van het sociaal netwerk
De Nederlandse jeugdzorg is de laatste jaren regelmatig in de problemen door krapte in de voorzieningen. 
Extra geld moet wachttijden beperken en dat keer op keer. Eerder hulp en dichter bij huis zijn belangrijke 
wensen. Eigen Kracht-conferenties zijn daar, zo bleek uit onderzoek, een probaat middel bij. De VN-commissie 
die het Nederlandse jeugdbeleid periodiek controleert gaf daarom in 2009 tijdens een overleg met de minister 
van Jeugdbeleid in Genève het advies om families in een vroeg stadium verantwoordelijk te maken voor het 
oplossen van hun problemen en daar hun sociaal netwerk actief bij te betrekken.
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Een wettelijk mandaat
Op 15 maart 2011 besloot het Nederlandse Parlement met algemene stemmen tot een wetswijziging op het 
terrein van de kinderbescherming. Bij een dreigende ingreep van de overheid in de ouderlijke macht, krijgen 
ouders met hun familie en vrienden eerst de gelegenheid om zelf een hulpplan te ontwerpen. Pas wanneer zij 
dat niet doen of daartoe niet in staat blijken, nemen hulpverleners de regie over. Onderzoek in de afgelopen tien 
jaar heeft laten zien dat families in die omstandigheden vrijwel altijd veilige en verantwoorde plannen voor 
kinderen maken. Dergelijke plannen gaan voortaan gelden als het wettelijk bedoelde hulpverleningsplan, dat de 
richting van de hulp bepaalt.

Al eerder op de politieke agenda
Het was de tweede keer dat dit onderwerp op de politieke agenda stond. In 2005, bij het vaststellen van de 
vernieuwde Wet op de jeugdzorg waren er Kamerleden die de eigen kracht van burgers apprecieerden. Zij 
voelden wel voor een sterkere positie van hulpvragers bij het verkrijgen van toegang tot jeugdzorg. Tijdens het 
slotdebat lag een amendement op tafel, ambtelijk èn extra-parlementair voorbereid, gevoed door een ruime 
politieke welwillendheid.

Alleen, op dat moment waren de parlementariërs vrijwel aan het eind van bijna veertien jaar ‘gedoe’: het 
moest er op die slotavond eindelijk maar eens van komen. Het amendement kwam op het verkeerde tijdstip. 
Bovendien was toenmalig staatssecretaris Clémence Ross van Dorp (CDA) van mening, dat de professionele 
hulpverleners zonder twijfel de kracht van de cliënten zouden gebruiken. Zij zouden er als deskundigen het 
beste over zouden kunnen beslissen, wanneer het voor die kracht het geëigende moment was. De professionele 
dominantie bleef behouden.

Van burgermacht... 
Wanneer een kind bedreigd wordt in zijn ontwikkeling, krijgen de ouders dankzij de moderne kinderwetten 
in 1900 een medeburger toegewezen die meekijkt en hen met raad en daad in hun opvoeding kan bijstaan. 
Daarmee kwam een principe in de Nederlandse wetgeving terug uit de periode van ver vóór de moderne 
staatsvorming. Volgens dat voormalige oud-Hollandse recht kenden verschillende steden verordeningen, 
zogenoemde ‘keuren’ die bepaalden dat aan ouders hun kinderen ontnomen kon worden, wanneer zij hen slecht 
behandelden. De mogelijkheid om in te grijpen was voorbehouden aan de ‘wijkmeester’ die als een rayonhoofd 
de handhaving van orde en rust waarnam. Nog belangrijker waren de informele buurtorganisaties. Onder 
aansturing van enkele zelfgekozen medeburgers regelden deze ‘gebuyrten’ de zorg en handhaafden zij de regels 
bij allerlei vergrijpen, waaronder bijvoorbeeld het slaan van vrouw en kinderen. 

...naar professioneel ingrijpen
Het ontstaan van de Nederlandse grondwet rond 1850 ging gepaard met het verheffen van de lage burgerij: 
het volk heeft opvoeding nodig. Dat leidde tot een beschavingsproces. De overwegend verlichte geesten in de 
sturende bovenlaag hadden geen hoge dunk van het gewone volk: ingrijpen was noodzaak en werd de standaard. 
Op die manier zou het een volk van  volwaardige burgers kunnen worden met alle daaraan verbonden rechten. In 
die sfeer van (her)opvoeden ontstaan na 1875 de kinderwetten, onder meer op het gebied van arbeid, maar ook 
op het terrein van opvoeding en strafrecht. Ouders en familie verdwijnen naar de achtergrond. In de periode 
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harte bij deze vormen van sociale actie aan. We streden voor erkenning van de rechten van jongeren. Van huis 
weggelopen jongeren moesten veilig zijn bij JAC en Release, zonder dat direct hun verblijfplaats aan hun ouders 
werd doorgegeven. Er werden verschillende rechtszaken om gevoerd. Wie heeft recht op welk besluit? Wat betekent 
het om minderjarigen in dat recht te ondersteunen? Van nabij raakte ik met de thematiek bekend in de rechtszaak, 
waarbij de aangeklaagde JAC-medewerker met succes werd verdedigd door de grondlegger van de ethiek in het 
maatschappelijk werk, mr. dr L.F. Jens. Persoonlijk was ik in die tijd betrokken bij een groep straatjongeren, notoire 
vechtersbazen, aan wie door alle club- en buurthuizen de toegang was ontzegd. We overlegden met hun kring. 
Hun plan: een eigen honk. We kregen het voor elkaar dat de gemeente hen de verantwoordelijkheid gaf voor het 
opzetten en beheren van hun eigen clubhuis. ‘Zelfbeheer’ noemden we dat, het werkte prima!”

Lineke Joanknecht, regiomanager Eigen Kracht Amsterdam      
“Zo’n tien jaar geleden kwam ik in contact met ATD Vierde Wereld Nederland. Deze beweging maakt zich er sterk 
voor dat mensen die in armoede leven, volwaardig medeburger kunnen zijn. Armoe is integraal gedefinieerd: het is 
‘de zeer geringe toegang tot de fundamentele rechten’. Armoe leidt tot sociale uitsluiting en gevoelens van sociale 
overbodigheid. Ik raakte betrokken bij het Dialoogproject: gesprekken tussen de armsten, volontairs van de ATD 
en hulpverleners. Mij trof vooral wat moeders vertelden. Dat ze het als kind moeilijk hadden, met weinig opleiding 
en zonder geld, alla. Maar dan worden ze zelf moeder. Willen dat hun kind het beter krijgt. Verwachten wat van de 
toekomst. En voordat ze het door hebben, worden ze afgerekend: je maakte de school niet af, hebt schulden: ‘Dan 
noemen ze je zwakbegaafd en raken je in wat voor jezelf het belangrijkste is, ze nemen je kind af, het belangrijkste 
wat je hebt en waarvoor je wil dat het goed gaat.’ In plaats van hulp krijgen, worden ze geconfronteerd met 
besluiten die hen vervreemden van hun kind. Ze vroegen: ‘Terwijl de pleegouders geld en begeleiding krijgen, 
waarom was dat niet voor mij beschikbaar?’ Ze zien hun kind kinderen krijgen en weer gebeurt hetzelfde. Die 
machteloosheid raakte me diep. Laat mensen zelf besluiten wat er nodig is en help hen bij de uitvoering van hun 
plan. Daarbij kan een Eigen Kracht-conferentie helpen.”

Hedda van Lieshout, werkzaam bij het landelijk team van de Eigen Kracht Centrale    
“Regie bij burgers. Het netwerk betrekken bij besluitvorming. Het lijkt zo logisch. Dat is een reactie die ik vaak krijg 
als ik een training of workshop over Eigen Kracht-conferenties geef. Toch weet ik dat dit niet altijd logisch is en 
zeker niet vanzelf gaat. Toen ik stage liep op de afdeling oncologie in een Italiaans kinderziekenhuis viel het op hoe 
belangrijk de rol van familie en vrienden was bij de zorg voor de kinderen. Iedereen was betrokken. Het ziekenhuis 
verwachtte hand- en spandiensten en deed een voor ouders vanzelfsprekend beroep op hen. Ongeveer zoals ik nu 
klasse- en voorleesmoeder ben op school. Als de artsen (en ik merk nu ook de school) echter een beslissing moesten 
nemen, soms over ingrijpende behandelingen, dan stond de hele familie op de gang. En als het ernstig was, 
werd iedereen weggestuurd. Juist als ze het hardst nodig waren. Een moeder zei: ‘We kunnen niets doen. Ik krijg 
soms een mededeling, maar mag niet meedenken. Dat maakt me bang en boos.’ Het gevoel van machteloosheid 
dat kinderen en ouders mij beschreven, raakte mij diep. Evenals de wijze waarop professionals de kring rond de 
kinderen buitensloot. Helaas zie ik dit nog vaak gebeuren. Daarom vertel ik graag hoe goed het werkt om de kring 
groter te maken en te betrekken en de verantwoordelijkheid bij hen te laten. Het maakt het werk lichter en de zorg 
beter!”

Het persoonlijke wordt politiek
            
De kleine groep mensen die, met steun van velen in de Eigen Kracht Centrale, dit congres bedacht, heeft 
onder ogen moeten zien dat een pleidooi voor democratisering van hulp en zorg kennelijk van binnenuit 
komt. De geraaktheid leidt tot een beweging en uiteindelijk tot een stellingname. Hieronder hun persoonlijke 
voorbeelden.

Rob van Pagée, lid van de raad van bestuur, Eigen Kracht Centrale      
“Bij de kinderbescherming onderzocht ik de opvoeding in gezinnen. Deed verslag. Met een advies. De kinderrechter 
besliste. Elk advies bevatte een plan. Dat was kantoorwerk. Heel vaak ging het om een uithuisplaatsing. De 
rechters vertrouwden op ons, de bedenkers van het plan. Wij hadden een grote verantwoordelijkheid: ‘Is het wel 
terecht, zo’n zware ingreep?’ Of: ‘Wat als ik het niet goed heb gezien en de situatie toch ernstiger is?’

Een paar jaar later werkte ik aan de andere kant: waar kinderen na een uithuisplaatsing verblijven. Er komt een 
tante langs, wilde mij spreken. Aanvankelijk was ze blij geweest met de ingreep, maar nu ziet ze vooral teruggang. 
Bijna niemand van de familie heeft nog contact met de jongen. Zijn opa kan door zijn werk onmogelijk op het 
bezoekuurtje komen? Opa was altijd belangrijk voor hem... Die tante en die opa hebben wij volkomen over het 
hoofd gezien. Jaren later, toen ik opnieuw een trap op ging, voelde het alsof ik weer bij de kinderbescherming 
werkte. Maar ik hoefde niets te onderzoeken. Er waren allerlei vragen over de zoon des huizes. Ik hoefde ze niet te 
weten. Ik kwam uitleggen wat een Eigen Kracht-conferentie was. ‘Een plan maken? Met familie erbij? Haar vader 
ook? Oma?’ ‘Ja, die. En wie zijn er nog meer belangrijk?’ Ik sprak ook met de jongen: ‘Wie houden er van jou? Wil jij 
die er ook bij?’ ”

Hannie van der Horst, trainer van Eigen Kracht-coördinatoren
“Hoe begon ik aan pleegzorg: veel wikken en wegen. Je polst je kinderen. Overlegt met familie en vrienden. Na 
onze aanmelding moesten we heel veel vragen beantwoorden. Het besluit over onze geschiktheid leek in handen 
van de organisatie van pleegzorg. Wat een geluk dat die medewerkster wat minder op onze kwetsbare kant lette. 
De praktijk van de pleegzorg leerde mij veel. Toen ik jaren later betrokken raakte bij de voorbereiding van andere 
kandidaat-pleegouders, was er wederzijdse besluitvorming! Nu namen ook de pleegouders een overwogen besluit. 
Daar kregen ze de informatie en de tijd voor. Vanuit een logische gedachte: je hebt kennis over jezelf, je partner, 
kinderen en je netwerk. Vervolgens gebruik je de informatie van deskundigen om jezelf te toetsen en besluit je of je 
de taak aandurft en er voor kiest. Omgekeerd besluit de organisatie of de mensen die zij tijdens de voorbereiding 
leren kennen een veilig ‘huis’ bieden. Op grond van informatie. Zo werkt het bij een Eigen Kracht-conferentie: je 
krijgt informatie en neemt een besluit, in de eigen kring. Logisch dus. Wat jammer dat intussen bij gezinnen die in 
de ogen van organisaties er ‘zomaar’ voor kiezen om een kleinkind, neefje of nichtje op te nemen hun veiligheid 
met een checklist wordt gecontroleerd. De tijd, en dat is geld, ontbreekt om elkaar te leren vertrouwen.”   

Marianne Goorhuis, werkzaam bij het landelijk team van de Eigen Kracht Centrale   
“Begin jaren zeventig braken roerige tijden aan in de hulpverlening: het Zwartboek Kinderbescherming 
verscheen: een aanklacht tegen de rechteloosheid van kinderen en jongeren die van hulp afhankelijk waren. De 
Belangenvereniging voor Minderjarigen werd opgericht; de alternatieve hulpverlening (Jongeren Advies Centrum, 
Release, straathoekwerk) kwam op; de sociale academie kende het vak ‘Sociale actie’. Ik sloot me van 
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Fiet van Beek, lid van de raad van bestuur, Eigen Kracht Centrale     
“Macht, informatie en samenhang. Dat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen die families stellen aan de zorg. In mijn 
voormalige werk als onderzoeker naar de beleving van kinderen, jongeren en ouders die gebruikmaken van (jeugd)
zorg, bleek steeds weer dat dit de kwesties zijn waar het voor hen om gaat. Het zijn ook de kwesties waarover zij 
vaak ontevreden zijn. Macht (regie) is van belang om niet nog machtelozer te worden en sturing te kunnen geven 
aan wat er nodig is om uit de problemen te komen. Informatie is daarvoor nodig, zowel over hulpmogelijkheden 
als over wat er aan de hand is. Samenhang gaat over samen zijn in de eigen kring met bekenden, in de eigen buurt 
of omgeving. Maar ook over samenhang en afstemming in het professionele aanbod. Toen ik twaalf jaar geleden 
voor het eerst hoorde over Eigen Kracht, dacht ik: als dit waar is, is het de eerste manier die ik tegenkom waarin 
echt gewerkt wordt zoals families het willen. Na vele onderzoeken, door mij en anderen uitgevoerd, ben ik ervan 
overtuigd dat Eigen Kracht inderdaad voldoet aan de criteria van families. Daar komt nog bij dat Eigen Kracht-
conferenties effectief zijn: heel vaak verbetert de situatie van de hoofdpersoon en komt er meer steun uit de eigen 
kring.”

  

Rechten van kinderen
Nederland kent sinds 1901 moderne kinderwetten en bijna honderd jaar geleden velde voor het eerst een 
speciale kinderrechter vonnis over de situatie van minderjarigen. Rond de vorige eeuwwisseling was de 
criminaliteit onder jeugdigen zo sterk opgelopen, dat ingrijpen nodig werd om de samenleving beter te 
beveiligen. Tegelijk kwam de vraag boven ‘Wat moeten we met dit kind doen?’. Beveiliging van de samenleving 
moest ook een opvoedkundige basis hebben. Een paar jaar eerder was in Chigaco de eerste jeugdrechtbank 
ingericht: straf is zinloos als niet ook het gedrag verandert. Het corrigeren van gedrag verloopt effectiever door 
een vriendelijke, beschermende en reddende houding. Het invoeren van de nieuwe strafwet voor jeugdigen 
ging daarom in datzelfde jaar gepaard met een verandering in het Burgerlijk Wetboek: als ouders niet goed voor 
hun kind zorgen, mag de overheid ingrijpen door hen terzijde te schuiven. De kinderrechter nam vanaf 1922 de 
beslissing over de bescherming van kinderen. 

Internationale Verklaring
Kinderen moesten in de eerste plaats ‘gered’ worden. Onder die letterlijke titel ‘Save the Children’ stelde 
Eglantine Jebb in 1923 een manifest op waarin zij de gewenste positie van kinderen beschreef: kinderen 
verdienen als eersten bescherming en hulp, ontwikkelingskansen, uitzicht op eigen levensonderhoud, een rol 
als medeburger. Ze kwam uit een welgestelde familie, werd opgeleid als onderwijzeres, maar koos voor een rol 
als sociaal activiste. Vergelijkbaar met veel maatschappelijk werkers van de net ontstane beroepsopleiding 
voor sociaal werk: zet kennis en wetenschap in voor het oplossen van sociale vraagstukken. Een jaar later werd 
in Genève het document met de fundamentele principes internationaal overgenomen door de Volkenbond, de 
voorloper van de Verenigde Naties. In 1959 werd door de VN een uitgebreide versie aangenomen. Die mondde 
uit in de Verklaring van de Rechten van het Kind in 1989. Nederland ondertekende dat verdrag en verbond zich 
eraan vanaf 1995.

Weinig indruk
Het omschrijving van de Rechten van het Kind maakten in de zestiger jaren weinig indruk in Nederland. Ze 
klonken zo vanzelfsprekend. De manier waarop in de behoeften van kinderen werd voorzien deugde echt wel. 
Elders, daar was het minder goed gesteld. Hier was een toetssteen in de vorm van een internationaal verdrag 
heus niet nodig. Actiegroepen, voortkomend uit werkers in de jeugdzorg en minderjarige tehuisbewoners lieten 
in pamfletten en ‘zwartboeken’ over de praktijk van de kinderbescherming het tegendeel zien. Maar de speciaal 
ingerichte alternatieve hulpverlening aan jongeren was in handen van welsprekende en spraakmakende 
professionals. Het was na de oprichting in 1970 binnen vijf jaar een onderdeel van de officiële en traditionele 
hulpverlening. Een van de provocerende actievoerders uit die dagen zei: “Het zal vast wel mensen helpen, maar 
veel effect naar de maatschappij heeft het niet. Jullie moeten veel eerder op de dingen inspringen; je eigenlijk 
alleen maar bezighouden met kinderen tussen acht en twaalf jaar en ze leren hoe ze zich staande kunnen 
houden in deze maatschappij. Ga de wijken in. Ga niet alleen werken als er problemen zijn. Ga de scholen maar 
in. Nou, je weet wel wat ik bedoel.”

Recht voor jeugdigen
Het is 1973. Een jonge juriste, Miek de Langen, stelde zich de vraag: “Houdt onze rechtspraak rekening met 
de rechten van jongeren?” Anders gezegd: Worden rechten van jongeren erkend? Heeft een minderjarige 
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grondrechten? Zij wijst er niet alleen op dat in de visie van Nederlandse zorginstanties voor minderjarigen 
met geen woord wordt verwezen naar de Verklaring van de Rechten van het Kind, maar mist in die Verklaring 
zelf ook ‘de bepaling dat jeugdigen zelf mogen meedenken, spreken en eventueel beslissen over hun eigen 
toekomst.’ Begrijpelijk, omdat op veel plaatsen de kern van de zorg neerkomt op het beschermen tegen 
ongunstige invloeden en het aanbieden van de eerste levensbehoeften. Tegelijkertijd ouderwets, omdat in 
snel tempo vanaf het midden van de vorige eeuw het beeld van het kind veranderde. Lag voorheen de nadruk 
op fysieke bescherming en veiligheid, op het moment dat Nederland de Verklaring van de Rechten van het 
Kind ondertekende, ging het allang om de relatie tussen de sociale rol van een kind en de wereld van de 
volwassenen. Niet zozeer de behoeften van kinderen als wel hun rechtspositie komt meer op de voorgrond.

Brian Raychaba, pleegkind en Canadees student sprak als ervaringsdeskundige (dat was toen spectaculair) tijdens een 

congres in Michigan in 1989

“‘Empowering’ is het werken aan ‘ownership’. Het is: jongeren laten weten, dat, ook bij 

uithuisplaatsing, zij de baas zijn over hun toekomst.”

Uit: Proeve van een beginselverklaring voor de jeugdzorg

“Iedere jeugdige heeft het recht om zelf mee te bepalen waar zijn ontwikkelings-

mogelijkheden liggen en deze overwegingen naar voren te brengen.”   

Opgeschreven in 1973 als bijlage bij een proefschrift. Papier blijkt geduldig. In de huidige praktijk van de 

jeugdbescherming en jeugdhulpverlening is er nog zelden vorm aan zo’n recht gegeven.

Kinderen geven hun mening
De neiging bestaat om bij spanningen in een gezin of in een school kinderen te ontzien en hen er niet mee 
lastig te vallen. Terwijl zij, zoals we zeggen ‘hun ogen niet in hun zak hebben’ en als ‘kleine potjes grote oren 
hebben’. Toch doen veel volwassenen dan het deksel erop. Vijftien jaar geleden gold het als een vernieuwing 
om jongeren naar hun mening te vragen over de manier waarop zij hulp of onderwijs kregen. Nog altijd woeden 
discussies over de vraag of zij wel hun mening kunnen geven. WESP, een bureau voor sociaal marktonderzoek, 
ondervroeg cliënten vanaf 1990 systematisch over hun situatie en positie, met aanvankelijk een leeftijdgrens 
van twaalf jaar. Intussen gebeurt dat regelmatig vanaf de leeftijd van vier jaar. Aan de hand van de interviews 
door de jaren heen werd op grond van letterlijke citaten systematisch gezocht naar trends in die meningen. Zo 
ontstonden uit de mening van kinderen criteria voor de kwaliteit van de zorg en het onderwijs.   

Macht, informatie, samenhang en samenwerking
Onderzoek in 2002 naar de mening van ouders en kinderen over de hulpverlening laat zien dat ouders 
en jongeren baas willen blijven over wat er tijdens hulpverlening met hen gebeurt. Zij willen daarvoor 
relevante informatie van deskundige personen en eisen, dat daarbij de samenhang van gebeurtenissen op de 
verschillende levensterreinen behouden blijft en ze wensen samenwerking bij eventuele oplossingen. Dat geldt 
ook voor jongeren. Voor hen speelt vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van vertrouwenspersonen, een 

grote rol. Contact met leeftijdgenoten over hun positie is een uitgangspunt, evenzeer als het behoud van het 
contact met hun familieleden, vooral ouders.

Jongeren zijn welkome deelnemers van conferenties
Vanaf het begin zijn jongeren betrokken bij de thematiek die in Eigen Kracht-conferenties aan bod komt. De 
Eigen Kracht-coördinatoren die de conferenties voorbereiden hebben apart aandacht voor jongeren, voor hun 
mening, hun aanwezigheid en hun veiligheid daarbij. Ook voor leeftijdgenoten, die altijd belangrijk blijken als 
kinderen de hoofdpersoon vormen. In 2010 werden 826 aanmeldingen verwerkt, waaronder 593 conferenties 
die afgerond werden. Daarbij speelden 1168 minderjarigen een rol, van wie 76% tussen 5 en 18 jaar was. Meer 
dan 80% woonde bij hun ouders of familie. Negenhonderd kinderen hebben aan een Eigen Kracht-conferentie 
meegedaan: bijna 10% als hoofdpersoon, ruim 4% als neef, nicht, vriend of vriendin. Van de bijna zeshonderd 
kinderen die na afloop een enquêteformulier krijgt, reageert 47%. De helft is onder de twaalf jaar. Bijna alle 
kinderen vinden dat er genoeg mensen hebben meegedaan en dat eigenlijk niemand vergeefs kwam. Er is grote 
tevredenheid onder de jongeren. Vijf procent vond het echt niet leuk, slechts drie procent vond de gesprekken 
onder elkaar niet goed en acht procent vond dat er te weinig naar hen geluisterd was. De conferentie als geheel 
krijgt een hoog cijfer: 7,9. De waardering voor het gemaakte plan en voor de Eigen Kracht-coördinator ligt iets 
hoger: twee keer 8,4. De cijfers van 2010 bevestigen het beeld van de voorgaande jaren. 

  

Bronnen
Ph. Veerman (1991), The rights of  the child and the changing image of  childhood, Nijhoff  Publishers

M. de Langen (1973), Recht voor Jeugdigen, Samsom Uitgeverij

H. van Deur & J. van Lieshout (1990), De eigen wijze van het Jongeren Advies Centrum, JAC

F. van Beek (2004), Zo willen wij het, Uitgeverij SWP

J. Meerdink (1997), Weet u wanneer ik wegga? Jongeren over hun mening en beleving over de Jeugdhulpverlening, WESP



16 17

 
Van alle markten thuis 
Begin september 2011 zijn sinds de eerste Eigen Kracht-conferentie voor families of individuen in 2001 ruim 
vijfduizend aanmeldingen verwerkt. Eigen Kracht-conferenties zijn onderling verschillend, ook in vorm. Dat 
is afhankelijk van de situatie. De principes blijven echter dezelfde: mensen maken samen een plan waarbij 
de regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat, terwijl een onafhankelijke medeburger 
bijdraagt aan de praktische organisatie. Zeggenschap bij de ‘familiegroep’ is de sleutel van alle Eigen Kracht-
conferenties.

JeugdzorgVeruit de meeste ervaring met Eigen Kracht-conferenties in Nederland gaat over jeugdbescherming en 
hulpverlening aan jongeren. De meest recente gegevens (2011, onderzoek naar honderd Eigen Kracht-
conferenties in Amsterdam): De plannen van de familie voldoen aan de eisen die de professionele instanties 
stellen. Van de 24 kinderen voor wie ondertoezichtstelling dreigde, bleek deze voor 22 kinderen niet nodig. 
Ondanks het professionele aanbod wordt 86% van de benodigde acties in eigen kring uitgevoerd.

Zorg voor ouderenMevrouw Simons is eenzaam. Ze drinkt te veel. Haar huisarts stelt een Eigen Kracht-conferentie voor. De 
opbrengst: ze gaat wekelijks naar een gespreksgroep van Surinaamse oma’s. Ze gaat snacks maken voor een 
eethuisje in de stad. Om de week komen kleinkinderen bij haar eten. Mijnheer Van Oranje (de arme tak), 65 
jaar, oud-varensgezel. Somber en alleen. Besluit na overleg met de huisarts tot een Eigen Kracht-conferentie. 
Opbrengst: daginvulling, netwerk in de buurt, docentschap Zeevaartschool.

HuisuitzettingVan een ontruiming eigenlijk wordt niemand beter. Het is duur (€ 14.000) en vraagt veel nazorg (€ 50.000). Als 
een Eigen Kracht-conferentie (alleen gebruikt voor recidivisten) mogelijk is, komt er bijna altijd (93%) een goed 
plan. De gemeente investeert daarvoor (€ 4300). Toch kiest de woningcorporatie niet daarvoor om het financiële 
voordeel. Maar juist omdat iedereen winnaar is, aldus directeur Mommers, Eigen Haard Amsterdam.

Relationeel geweldEigen Kracht-conferenties kunnen geweld in huis stoppen. Die conclusie na Canadees onderzoek wees 
op de mogelijkheid voor families om een veilig plan te maken. Als (meestal) vrouwen in staat zijn om de 
‘samenzwering rond het geheim’ te doorbreken, met soms maar één vertrouwenspersoon in een van beider 
families, kan in beslotenheid van de kring een plan ontstaan. Nederlandse ervaring laat zien, dat familieleden 
aan beide zijden verantwoordelijkheid nemen voor verbetering en het bestrijden van geweld.

Beperkte zelfstandigheidVoor mensen met een psychische en/of lichamelijke beperking brengt vaak alleen al het voorbereiden (zie ook 
de illustratie) van een familieconferentie een positieve ontwikkeling teweeg. De vragen gaan meestal over de 
toekomst, een tekort of te veel aan bemoeienis, directe praktische steun, huisvesting, bezigheden in de vrije 
tijd, opvoeding (ouderschap) en veiligheid. Opvallend is dat er weinig gebruik wordt gemaakt van professionele 
dienstverlening.
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In de buurtAchteraf weet niemand meer hoe het begon. Er heerste spanning rond het pleintje. Dat escaleerde. Ruzie. 
Getreiter. Partijvorming. De slechte sfeer infecteerde de buurt. Gemeenten hebben daar niet zomaar een 
antwoord op. Iemand wist van Eigen Kracht-conferenties. Ze probeerden het uit. Een onafhankelijke Eigen 
Kracht-coördinator vraagt alle buurtbewoners om mee te denken: “Hoe kunnen jullie hier op een prettige 
manier samenleven?” Het vergt tijd om alle groepen aanwezig te krijgen. Dan de ontdekking: “We kennen 
elkaar eigenlijk niet. Wij luisteren nooit naar elkaar.” Resultaat: “We zijn geen vriendengroep, maar de spanning 
is uit de lucht. We groeten elkaar en knappen samen het pleintje op.

Bij leervragenWat is belangrijk om te leren, op school en buiten school? Deze vraag staat centraal in de Eigen Kracht-
conferenties bij leervragen. Het levert een plan op voor een individuele leerling met wie het niet goed gaat in de 
klas, die buiten de boot dreigt te vallen, met wie moeilijk contact te maken is, die voor een verandering staat. 
Familie, vrienden, docenten en andere betrokkenen denken mee. Onderzoek laat zien dat de conferentie niet 
alleen de schoolse zaken aansnijdt maar ook het sociale en emotionele welzijn, en dat houding, vaardigheden 
en kennis evenveel aandacht krijgen.
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Zonder dak of  thuisEr is beperkt ervaring met Eigen Kracht-conferenties waarin mensen die dak- of thuisloos zijn de hoofdrol 
hebben. Professionele hulpverleners zijn vaak hun enige ankerpunt. Maar juist zij schrikken terug voor een 
conferentie. Toch blijkt dat een soms lange voorbereiding (al komen er maar weinig mensen) een waardevolle 
investering is. Activering is een goede uitkomst. Het plan is doorgaans niet spectaculair, maar een begin van 
het nemen van regie, samen met mensen die lang uit beeld waren.

Terug naar werkDe interesse bij uitkeringsinstanties groeit. Het project ‘Met Eigen Kracht naar een baan’ liet zien dat het effect 
op het netwerk groot is. Anderen raken betrokken en als ondersteuners medeverantwoordelijk. Dat leidt tot 
meer zelfvertrouwen, meer contact met lotgenoten en leeftijdgenoten, eigen initiatief en andere belangrijke 
vaardigheden voor het vinden van werk. De onderzochte jongeren gaven een 9,3 voor hun conferentieplan.

CriminaliteitIn 2006 verscheen een onderzoek naar 542 aanmeldingen voor een herstelbijeenkomst tussen slachtoffers 
en daders. 60% eindigde in een conferentie. Met gemiddeld acht tot negen deelnemers. 95% van hen zegt 
te hebben bijgedragen aan een oplossing: afspraken en intenties. Eén derde van de conferenties is na drie 
maanden opnieuw onderzocht. Minimaal 77% van de afspraken blijkt te zijn nagekomen. Slachtoffers zeggen 
dat voor 90% de situatie is hersteld, dat ze minder angst hebben, beter in hun vel zitten en dat de omgang met 
anderen weer gewoon is.

GezondheidszorgBas van Voorden is te zwaar. Zo zwaar dat familie en vrienden voor zijn gezondheid vrezen. Het lukt ze niet 
om ‘tot hem door te dringen’, zoals zijn zus zegt. In een Eigen Kracht-conferentie spreken ze hun zorgen uit en 
denken ze mee over oplossingen die bij Bas en bij henzelf passen. Bas schrikt van de mening van zijn vrienden, 
maar voelt ook hun steun. Ze staan voor hem klaar en blijven steunen bij de uitvoering van het plan, maar wel 
in zijn tempo. Hij voelt dat hij weer grip krijgt op zijn gezondheid. Bij het veranderen van leefregels kunnen 
familie en vrienden erg behulpzaam zijn.

Op schoolHet begon met een incident op school: een groep leerlingen had een klasgenoot beroofd. In een Eigen Kracht-
conferentie besprak de groep hoe het gebeurd was. En wat ieder daarvan vond. Ze spraken af hoe dat weer goed 
gemaakt kon worden. De school had echter behoefte aan een veelomvattender plan. De directie wil deze manier 
van oplossen en met elkaar omgaan vaker gebruiken en inbrengen in de structuur van de school. De directeur 
zegt hierover: “Als het gewoon is om op deze manier iedereen te betrekken, dan kunnen we kwesties als deze 
waarschijnlijk voorkomen.”

In schuldenVertellen dat je financiële problemen hebt is niet gemakkelijk. Toch durven mensen, vaak stapje voor stapje, de 
kring van betrokkenen wat groter te maken. De heer Boersma vertelt: “Ik schaamde me erg voor mijn schulden. 
Het was een grote stap om hulp te vragen. Ik deed dat toch omdat mijn kinderen recht hebben op een toekomst, 
ik wil niet dat zij straks net zo starten als ik. De conferentie was zwaar, maar het was mooi dat mijn familie en 
vrienden ook over hele andere dingen meedachten, zoals werk, vrijetijdsbesteding en rouwverwerking.”
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 Niet alleen voor hun gedrag, ook voor andere schoolzaken en uiteindelijk voor vragen als ‘Wat moet ik leren? 
Wat wil ik leren?’.

Succesvolle projecten
In een paar jaar, omstreeks 2004, werden op zes plaatsen, met steun van de overheid, op herstel gerichte 
conferenties uitgevoerd. Altijd in de vorm van een project en altijd onderworpen aan onderzoek. Maar zowel op 
het justitiële als op het onderwijsterrein was de vernieuwing in handen van voortrekkers, individualisten die 
van goede wil en subsidie afhankelijk waren. Dat bood een te beperkt draagvlak. Na 2006 gingen de projecten 
verloren en bleef een beperkte stroom van conferenties gaande, vooral afhankelijk van individuele personen 
die getraind waren om ze te organiseren. Wat daarvan overbleef, waren de evaluaties en onderzoeksrapporten. 
Die bevestigden de internationale bevindingen, dat in de situaties waarin dader en slachtoffer met hun sociale 
netwerken tot een conferentie besloten, succesvolle afspraken over herstel werden gemaakt. Ze toonden ook, 
dat aan de voorwaarden om die praktijken te kunnen invoegen in de procedures van het strafrecht (nog) niet 
was voldaan.  

Een Nederlandse forum over herstelrecht

Om de discussie over de eerste herstelgerichte conferenties en herstelrecht in het 

algemeen te bevorderen werd in 2001 een Forum voor Herstelrecht opgericht. Het 

doel was een ‘cultuur te bevorderen waarin het herstellen van ondervonden leed en 

berokkende schade behoort tot de gangbare praktijk tussen burgers’. Dat gaat ruimer 

dan het juridische terrein. Het eerste wapenfeit van het Forum was de oprichting van 

een Tijdschrift voor Herstelrecht, waarin op wetenschappelijk en theoretisch niveau 

vooral de juridische aspecten van het herstelrecht aan bod kwamen. Het Tijdschrift 

bloeide op. Het Forum, een markt voor meningsvorming, sliep in bij gebrek aan een 

marktmeester. Toen Nederland ging meedoen in het bestuur van het Europese Forum 

voor Herstelrecht in 2010, was ook het moment gekomen om het Forum opnieuw tot 

leven te brengen. Onder de naam ‘Restorative Justice Nederland’ komt een uitdijende 

groep van mensen en organisaties bijeen om herstelrecht te bevorderen en herstellende 

praktijken te ontwikkelen. Kijk voor de actualiteit op www.restorativejustice.nl

Herstellende Praktijken
Nederland was bij de introductie van de Eigen Kracht-conferentie direct een tweestromenland. Na de eerste 
kennismaking met het model in 1995, duurde het vier jaar voordat werkelijk met de ontwikkeling werd 
begonnen. Op dat moment putten de initiatiefnemers echter uit twee bronnen. De ene voedde de jeugdzorg: 
de ervaring in New Hampshire (Zuid-Engeland) met de Nieuw-Zeelandse conferenties. De andere bron lag in 
Pennsylvania (VS) en ging over een specifiek terrein: conferenties om de gevolgen van wangedrag of misdaad 
te herstellen. Vanaf 1999 werden daarom, naast instellingen voor jeugdzorg, apart schooldirecties en justitiële 
organisaties benaderd om met de Eigen Kracht-conferenties kennis te maken.

Conferenties met een draaiboek
Terry O’Connell was een ervaren politieagent in Australië. Geïnspireerd door de wetgeving van Nieuw-
Zeeland ontwikkelde hij een draaiboek, waarin systematisch jongeren kunnen praten over hun gedrag, 
waarin hun slachtoffers aan het woord komen, de familieleden van het slachtoffer en ook die van de dader 
kunnen meedoen, en waarin anderen, getuigen of op een andere manier geraakt, kunnen meedoen. Bij de 
Nederlandse start was het draaiboek internationaal uitgekristalliseerd. Het leidt tot een veilige, zorgvuldige, 
vaak emotionele confrontatie tussen dader en slachtoffer. De bedoeling is de gevolgen van wat er gebeurd is te 
bespreken en zo mogelijk de aangerichte schade te herstellen.

Twee onderscheiden circuits
Ted Wachtel, toenmalig schooldirecteur in Pennsylvania raakte in 1994 tijdens een werkbezoek van O’Connel 
aan de VS op slag in de ban van het conferentiemodel. Zijn schoolprogramma richtte zich op jongeren die 
overal elders waren verwijderd wegens wangedrag. Hij hoorde over bijeenkomsten, waar dat gedrag niet aan 
de rechter werd voorgelegd. Daar werden eerst de familie, leraren en klasgenoten bijeengeroepen met de 
opdracht om naar een oplossing te zoeken. Op zijn beurt bracht hij een bezoek aan Australië en werd overtuigd. 
Thuisgekomen wilde hij precies dát. Hij gaf het programma de naam ‘Real Justice’. In september 2000 bracht 
hij zijn ervaring naar Nederland. Het tweede circuit heette ‘Echt Recht’, een uitdagende provocatie, maar 
politiemensen, schooldecanen, de wereld van de alternatieve sancties wilden er meer van weten.
De organisatie van dergelijke conferenties lag in handen van politieagenten als Terry O´Connell of decanen van 
een scholengemeenschap zoals die van Ted Wachtel. In Nederland uit te breiden met medewerkers van HALT, 
jeugdreclassering of slachtofferhulp.

Enthousiasme op de werkvloer
Het toeval wilde dat in 1999 een Tilburgse politiechef op eigen initiatief via collega’s in het Engelse politiedistrict 
Thames Valley de ‘Real Justice-conferenties’ in zijn rayon invoerde. Daardoor begon op twee plaatsen het onder-
zoek naar de mogelijkheden van herstelrecht binnen de Nederlandse cultuur van het strafrecht. En van de 
scholen, want in die hoek was de belangstelling groot. Het aantal formele conferenties binnen scholen was 
niet heel groot, maar leidde wel tot meer kleine en informele kringgesprekken tussen docenten en leerlingen 
over allerhande conflicten. Het werd gemakkelijker om elkaar aan te spreken en meningen en gevoelens uit te 
wisselen. In veel scholen werden leerlingen bemiddelaar bij ruzies en bij ernstiger conflicten. Een interessant
effect in de scholen betrof de participatie van de leerlingen. Conferenties droegen er toe bij, dat meer naar hen 
geluisterd werd en dat van hen verantwoordelijkheid werd verwacht. Leerlingen pakten die verantwoordelijkheid.
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Er is geen bemiddeling, geen plan, geen kans op afspraken. Gedacht wordt vooral aan een therapeutisch effect 
voor het slachtoffer en een zekere impact van het gesprek op de dader. De gesprekken worden georganiseerd 
vanuit de organisatie voor slachtofferhulp. Er wordt ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid.

Een vorm van Eigen Kracht
Intussen gebruiken vooral lagere overheden en semipublieke diensten als woningcorporaties steeds vaker 
de mogelijkheid om door Eigen Kracht-conferenties en kringgesprekken conflicten, overtredingen van regels 
en broeiende spanningen, die gepaard gaan met wangedrag en wetschendingen, situaties te herstellen. De 
organisatie van die Eigen Kracht-conferenties ligt intussen standaard in handen van onafhankelijke Eigen 
Kracht-coördinatoren. De conferenties zijn meer verbonden met het terrein van openbaar bestuur dan met 
justitiële instanties. Deze ontwikkeling maakt vanzelfsprekend een verbinding tussen de Eigen Kracht-
conferenties en actief burgerschap.   

Geen kader: een zwakke positie
Anders dan bij de Eigen Kracht-conferenties op het terrein van de zorg, was het uitgangspunt bij de herstel-
gerichte bijeenkomsten dat politiemensen, leraren of maatschappelijk werkers de organisatie op zich konden 
nemen en het draaiboek konden hanteren. Hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun eigen en andere 
organisaties leek voor het succes van de conferenties geen rol te spelen. Die gedachte hield geen stand. 
Onafhankelijkheid bleek vaak wel degelijk van betekenis. Zonder onafhankelijke trekkracht krijgt het recht van 
burgers om in conflictsituaties baas te blijven over de uitweg daaruit, geen stevig ankerpunt in de Nederlandse 
samenleving.

Naast het strafrecht
In Nederland is de relatie tussen Eigen Kracht-conferenties en het formele strafrecht heel beperkt gebleven. Dat 
was ook zo tijdens de officiële projecten van het herstelrecht. Zoals in veel landen staat van oudsher de dader 
centraal in het strafrecht. Een betekenisvol direct contact tussen dader en slachtoffer bestaat in de Nederlandse 
strafrecht niet, afgezien van enkele experimentele vormen. Herstelgerichte bijeenkomsten, waarbij de sociale 
netwerken van zowel een dader als het slachtoffer, naast nog andere betrokkenen met elkaar afspraken maken, 
zijn nooit een strafrechtelijke optie geweest. Wel heeft het Openbaar Ministerie in 2002 kenbaar gemaakt, dat 
uitkomsten van dergelijke bijeenkomsten in de dossiers van het strafproces opgenomen kunnen worden, mits 
vrijwilligheid, doorzichtigheid en kwaliteit van die contacten zijn gewaarborgd. Met andere woorden: Eigen 
Kracht-conferenties kunnen het strafrecht aanvullen.

Brede opties voor herstellende praktijken
Nederland kent sedert meer dan honderdvijftig jaar reclassering van daders. Meer dan vijfendertig jaar zijn 
er vormen van slachtofferhulp, sedert 1984 bestaat daarvoor een landelijke organisatie. Maar in vergelijking 
veel andere landen heeft de bemiddeling tussen daders en slachtoffers een bescheiden omvang. Het civiele 
recht kent natuurlijk schikkingen, maar buiten het rechtsgebied hebben eigenlijk alleen buurtbemiddeling, 
onenigheid tussen buren, en de bemiddeling bij arbeidsconflicten invloed gekregen als alternatief voor 
juridische procedures. Intussen zijn daar de Eigen Kracht-conferenties, waarbij naast dader en slachtoffer ook 
anderen vanuit de samenleving aan kunnen deelnemen, aan toegevoegd. Maar ook die praktijken hebben nog 
een beperkte omvang. Dat is jammer en vreemd. Jammer, omdat onderzoek de positieve mogelijkheden van 
conferenties als herstellende praktijk hebben laten zien. Vreemd, omdat de neiging bestaat om het strafrecht te 
benutten voor alle soorten maatschappelijke tegenstellingen. Terwijl in talloze conflicten het juridische aspect 
een ondergeschikte rol speelt en niet vereist is om tot een oplossing te komen. Strafrecht is daar een eventuele 
stok achter de deur.

Kansen ten goede
Terwijl in Nederland de roep om meer en strenger strafrecht groeide, ontstond internationaal een ruimer kader 
voor herstelgerichte praktijken. In 1999 pleitte de Raad van Europa (47 Europese landen over meer eenheid 
en democratie) voor het opnemen van bemiddeling in het strafrecht. In 2001 volgde een Kaderbesluit van de 
27 Europese Top over het versterken van de positie van slachtoffers. Het stimuleren van bemiddeling wordt 
uitdrukkelijk genoemd en ook de invloed van afspraken tussen dader en slachtoffer op rechterlijke uitspraken. 
De Nederlandse regering koos voor een minimale invulling van het Europese voorschrift. Slachtoffers kunnen 
vanaf 2007 na een misdrijf een gesprek met de dader aanvragen. Het heeft geen gevolgen voor het strafrecht. 
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Onderzoek ondersteunt invoering
In Nederland zijn vanaf de eerste Eigen Kracht-conferentie gegevens verzameld over de aanmeldingen, het 
verloop van de uitvoering, de resultaten, de uitvoering daarvan drie maanden later en de mening van de 
deelnemers over de uitkomst en de werkwijze. Bij een verandering in aanpak die zo sterk afwijkt van wat 
functionarissen traditioneel gewend zijn is dergelijk onderzoek onontkoombaar.

Een fantastisch idee, maar in mijn praktijk...
De introductie van Eigen Kracht-conferenties in organisaties kreeg aanvankelijk steeds de vorm van een project, 
een proef. Dat werd vaak begeleid door onafhankelijk onderzoek. In de ene instelling voor jeugdzorg, in de 
volgende, dan hier, dan daar. Daarna volgden nieuwe projecten, andere problemen: kinderen met nierdialyse, 
mensen met een beperking, met een verslaving, zonder vaste verblijfplaats, met gewelddadige relaties, met 
schulden... Steeds weer hetzelfde gesprek: “Een leuk idee, maar die netwerken van familieleden bestaan echt 
niet meer, we zijn hier niet bij de Maori’s .” “Oh toch, maar voor mijn cliënt krijg je ze heus niet bij elkaar.” 
“Ze komen? Pas maar op, dat wordt chaos.” “Met zo’n familiegeschiedenis kan daar toch niets uitkomen.” Na 
ruim zes jaar leken de vragen afdoende beantwoord. Deelnemers bleken heel tevreden over de Eigen Kracht-
conferenties. Hun plannen overtuigden. Binnen drie maanden na een conferentie blijkt 80% van de afspraken 
door de familie uitgevoerd, een deel is nog bezig en soms loopt alles heel anders of is de uitvoering mislukt.

Eerst ervaringen, later bevindingen
Na de eerste zes jaar verdiepte het onderzoek zich. Wat gebeurt er op de lange termijn? Past de Eigen Kracht-
conferentie als model in de Nederlandse wettelijke procedure? Hoe is de vergelijking tussen familieplannen 
en de opties die professionals hebben? Vormen familieplannen een alternatief? Besparen we daarmee dure 
middelen? Kunnen Eigen Kracht-conferenties dure wettelijke ingrepen tijdig voorkomen? Alle Europees en 
Amerikaanse onderzoeken zijn te verdelen in twee groepen. Vóór 2003 ging het om een studie van deze of gene, 
voorzien van commentaar. Nadruk lag op de ervaringen van deelnemers. Vanaf 2003 staat een internationaal 
literatuuroverzicht van een kleine kern van onderzoekers ter beschikking. Zij analyseerden systematisch 
resultaten en trends.

Wat we leerden
Aan de hand van de projecten waarin Eigen Kracht-conferenties werden georganiseerd, ontstaat het volgende 
beeld. Families doen desgevraagd graag mee. Ze kunnen veilig deelnemen, ook kinderen doen mee. Ze 
maken plannen, inclusief noodprocedures, waarin ze eigen hulpmiddelen, ook huisvesting, aanbieden. In 
hun plannen combineren families als vanzelfsprekend levensterreinen en oplossingen die bij de instanties 
volledig gescheiden zijn. Professionals waarderen de plannen positief en stemmen er mee in. Het model en het 
proces spreken aan bij de families, welke culturele achtergrond zij ook hebben. Toen het onderzoek zich meer 
toespitste, bleek dat door familieplannen minder juridische procedures nodig bleken, dat zorg eenvoudiger 
kon en dichter bij huis bleef: kinderen bleven meer en langer binnen hun familiekring wonen. Families stellen 
dezelfde eisen aan veiligheid als professionals en bereiken sneller dan professionals het punt waardoor mensen 
beter gaan functioneren. De kostprijs van de kracht die families bieden bij de noodzaak van ingrijpen, ligt lager 
dan die van de instanties. De waarde van de maatschappelijke opbrengst van een Eigen Kracht-conferentie is 
niet makkelijk te onderzoeken, maar pogingen daartoe laten zien, dat die waarschijnlijk hoog is.

Onderzoek

Naar schatting driekwart van de conferenties die tussen 2001 en 2006 in het kader 

van herstelrecht werden gehouden, zijn uitgebreid onderzocht. Het ging om 542 aan-

meldingen, voor het overgrote deel uit de hoek van justitiële instanties. In bijna 

de helft van de conferenties ging het om lichamelijk geweld. Ook waren vernieling 

en vandalisme vaak onderwerp (12% of intimidatie en bedreiging (11%). In veel 

conferenties kenden de dader en het slachtoffer elkaar al eerder en ging het uiteindelijk 

niet alleen om harde afspraken, maar ook om het hervinden van omgangsvormen. 

Deelnemers uit het sociale netwerk blijken belangrijk. Men leverde een bijdrage aan de 

oplossing (zegt 75%) of kon dat ten dele (20%). Negen van de tien geeft aan te kunnen 

zeggen wat men op het hart had. Conferenties krijgen van de deelnemers een gemiddeld 

rapportcijfer van 7.8.

P Gramberg en F. van Beek, ‘gewoon normaal tegen elkaar doen’. Herstelbijeenkomsten Echt Recht 2000 – 2006, Voorhout: 

WESP, 2007

Bronnen
T. Wachtel (1997), Real Justice, The Pipers Press, Pipersville, Pennsylvania
J. Kunst en R. van Pagée, Verantwoordelijkheid dragen, Tijdschrift voor Humanistiek, SWP, 2000.
Alle edities van het Tijdschrift voor Herstelrecht (SWP, vanaf  2001 tot en met 2004; Boom Juridische Uitgeverij 
2005 tot heden) zijn van belang voor de Nederlandse ontwikkeling. In het bijzonder wordt aanbevolen de 
edities naar aanleiding van het tienjarig bestaan (2010, nr. 4) en die over herstelrecht en democratische 
zelforganisatie (2011, nr 1).
Voorts, over scholen:
R. van Pagée, Leer ze vissen! Het mobiliseren van eigen kracht bij leerlingen, Tijdschrift voor Herstelrecht, 
SWP, 2002, nr. 2
J. van Lieshout, Herstelrecht in de Nederlandse school: een democratische oefenplaats, Tijdschrift voor 
Herstelrecht, 2008
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Het sociaal netwerk: effectieve factor voor verandering

Mensen vinden de oplossingen voor hun problemen in de eerste plaats in hun sociale 

omgeving. Daar zijn de doorslaggevende factoren aanwezig om gedrag en posities te 

veranderen. Het therapeutische model, dat wil zeggen aansturing vanuit methodieken 

van de hulpverlening, blijkt niet heel effectief. Meta-onderzoek laat zien, dat die 

methodiek (ongeacht de aard ervan) 15% van de gewenste veranderingen bepaalt. Ook 

de verwachtingen en de motivatie van de cliënt hebben beperkt succes: eveneens 15%. 

Veel sterker bepaalt de relatie tussen de professional en de burger het succes: 30%. De 

doorslag bij de verandering geven factoren uit de sociale omgeving, alles en iedereen 

die een burger zelf meebrengt bij de vraag om hulp: 40%. Eigen Kracht-conferenties 

geven ruim baan aan de talenten en bronnen die in het sociale netwerk aanwezig zijn. 

Professionals kunnen met dat model zeer effectief van hun diensten gebruik laten 

maken.

Bronnen
Bovenstaande tekst is ontstaan op grond van heel veel nationaal en internationaal onderzoek. Alle onderzoek wijst in 

dezelfde, beschreven richting. Voor details over de Nederlandse situatie wordt hier verwezen naar het congresdocument 

‘State of  Affairs 2011’. Meer over concrete onderzoeken is te vinden op www.eigen-kracht.nl 

Noodzaak van een keuze
Vooral de bevindingen over de veiligheid van families en over hun door-dik-en-dun duurzame aandacht hebben 
een groter vertrouwen opgeleverd in netwerken en het cultureel gedrag van families. Eén studie publiceerde 
in 2004 verontrustende cijfers over een Zweeds project uit 1997: na een conferentie namen verwaarlozing 
en mishandeling in gezinnen toe. Op die resultaten werd methodologisch wel wat afgedongen. Het bleek te 
gaan om een beoordeling van de betekenis van het conferentiemodel voor het verloop later, zonder dat werd 
onderzocht wat de rol van familie of instantie na de conferentie was geweest. Dat vestigde de aandacht op de 
conferentie als ‘one-night-stand’. Dat risico ontstaat wanneer organisaties een conferentie zien als een nieuwe 
interventie in hun verder onveranderde werkwijze.

Gevolgen voor organisaties
Eigenlijk tonen alle Nederlandse projecten de weerbarstigheid van de traditionele zorgpraktijk. Structureel 
wordt onderschat hoeveel tijd het kost om Eigen Kracht-conferenties in de procedures van organisaties in 
te passen. De eigen kracht van cliënten blijft marginaal wanneer de structuur van de organisatie niet mee 
verandert. Het gaat daarbij werkelijk om een nieuw evenwicht tussen zeggenschap van burgers die bij een 
instantie aankloppen en de traditioneel sterke beslissingsmacht van professionals. Organisaties hebben de 
neiging om hun aanbod uit te breiden met Eigen Kracht-conferenties. De valkuil ligt in het feit dat daarmee de 
machtsverschuiving niet kan plaatsvinden en het nieuwe evenwicht tussen burgers en instanties niet ontstaat.

Wat werkt? 
McKeown, 2000

Deze gegevens zijn ontleend aan M. J. Lambert, (1992), Psychotherapy outcome research; implications for integrative and 

eclectic therapists, in: Norcross, J.C. & M.R. Godfried, eds; Handbook of  Psychotherapy Integration; Basic Books.

M.D. Clark, Change-focused youth work, the critical ingredients of  positive behaviour change. In: Jopurnal of  the Center for 

Families, Children & Courts, 2001.

Lambert, M (1992); Miller, Duncan and Hubble (1997); Assay and Lambert (1999); geciteerd in McKeown, K (2000) 

Supporting Families: A guide to what works in Family Support Services for vulnerable families. Dublin: Department of  

Health.



28 29

Een actieprogramma van de overheid
Het antwoord van de regering op de adviezen komt in 2003: de balans tussen rechten en plichten van burger is 
verstoord. De burger kan meer participeren, moet meer participeren. Dat vraagt om het verminderen van regels. 
Daarna in 2005: om de verhouding tussen burgers en overheid te vernieuwen, is meer ruimte voor de burger 
nodig en zal de overheid zich terugtrekken op het vaststellen van kaders voor de maatschappelijke orde. Dan 
slaat vanaf 2008 de nog steeds voortdurende economische crisis toe. Er ontstaan nu bovenop de veranderingen 
geldproblemen. Bezuinigen op overheidstaken is noodzaak geworden. 

Boodschap aan de politiek

“Bezuinig op alles wat de burger afhankelijk maakt van de overheid en instanties. Geef 

ruimte aan initiatieven waarbij burgers op elkaar betrokken zijn, op hun eigen kracht 

worden aangesproken en zich zo organiseren. Dan kan de overheid preciezer bepalen 

waar geld nodig is, namelijk voor dat wat burgers in eigen kring niet kunnen vinden.”

Uit: het Eigen Kracht manifest ‘Weg met Frankenstein, leve de Wikistad’   

Maak een Wikiland
Het beeld van de relatie tussen burgers en overheid in 2010. Gekanker op de overheid is er alom. Maar bij 
werkelijke vermindering van de bureaucratie ontstaat verzet. De overheid slaagt er niet in om de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers te mobiliseren. In Amsterdam hebben mensen met een uiteenlopende 
achtergrond in maatschappelijke voorzieningen zich tot een groep georganiseerd: breng de stad in beweging. 
Hun pleidooi komt er op neer om niet  langer het oplossend vermogen van de instanties centraal te stellen, 
maar de eigen kracht van mensen: in hun familie, in buurten, op scholen. Gebruik daarom nu de noodzaak van 
de sanering van overheidsfinanciën. Maak in navolging van een wiki-encyclopedie, een Wikistad. En als het om 
landelijke financiële middelen gaat: maak een Wikiland. 

Bronnen
Karel Geelen en Pieter van Harberden, (De goedkope verzorgingsstaat, Welzijnsmaandblad 1984, nr. 1. p. 13-17)

Drs. S.G. Geutskens-Van wageningen, Het sociale verzekeringsstelsel. In: Politieke plicht of  zorgplicht; een onderzoek naar 

de morele dilemma’s van de verzekeringsgeneeskunde (p 14-15), Augustus 2005.

W. Mijnhardt, Burgerschap en interventie, over verleden en toekomst van de zorgzame samenleving, congreslezing, 2004

J. van der Knoop (2009), Burgerschap, beleid en barrières, Decide, Groningen

Eigen Kracht manifest ‘Weg met Frankenstein, leve de Wikistad’, zie www.stadinbeweging.nl

Mobilisatie van beleid
‘Nu ook in financieel opzicht de grenzen van de professionele hulpverlening in zicht komen, zoekt men naarstig 
naar mogelijkheden om de kosten van welzijns- en gezondheidszorg terug te dringen. Het bevorderen van 
verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid wordt als een van de middelen voor deze kostenbesparing 
gezien.’             
Een actuele tekst, maar geschreven in 1984. In een sfeer van economische malaise.

Verzorgingsstaat: niet de overheid alleen 
Vanaf 1987 ontstond in Nederland een nieuwe visie op de verzorgingsstaat. Marktwerking en privatisering 
doen hun intrede: waarin voorziet de overheid? Waartegen moeten mensen zich zelf verzekeren? Ging het 
toen nog vooral om de betaalbaarheid van de overheidsvoorzieningen, binnen tien jaar bleek het niet meer te 
beheersen: te veel burgers deden een beroep op de overheid. Er kwam steeds meer aandacht voor de instroom 
en de uitstroom van de voorzieningen. De overheid ging het stelsel zelf hervormen. Vanaf 2002 staat het 
regeringsbeleid in Nederland in het teken van ‘meedoen’: met vrijwilligersactiviteiten, in het verenigingsleven, 
op school en in de buurt. Meedoen betekent zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Door conferenties verantwoordelijkheid ontdekken 
In 2004 is de ervaring met Eigen Kracht-conferenties al ruim voorhanden. Op allerlei terreinen zijn voorbeelden 
beschikbaar. Reden om tijdens een congres de nieuwe praktijk te bespreken. Wijnand Mijnhardt houdt op 
die dag een inleiding over het verleden en de toekomst van de zorgzame samenleving. Hij bespreekt hoe de 
overheid twee eeuwen lang door middel van voorzieningen in het leven van de burgers heeft ingegrepen om 
hun situatie te verbeteren. Hij zegt dat door het overdragen van voorzieningen aan de markt ‘de overheid 
niet meer het collectieve eigendom (is) waardoor alle burgers medeverantwoordelijk zijn, maar op zijn best 
een matig functionerende instantie waarbij je zorg en solidariteit kunt inkopen’. Zijn conclusie is dat burgers 
de medeverantwoordelijkheid voor de publieke zaak weer onder ogen moeten leren zien. In zijn analyse over 
de relatie tussen overheid en burgers is een Eigen Kracht-conferentie een aantrekkelijke leerweg voor de 
gesocialiseerde burger ‘die even meende niet meer voor de publieke ruimte verantwoordelijk te zijn’. 

Verantwoordelijkheid van burgers na de verzorgingsstaat
Belangrijke adviesorganen van de overheid, de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid en 
de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, brengen tussen 2000 en 2006 adviezen uit met een 
duidelijke rode draad: ‘Geef ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers’ (RMO, 2000). ‘Kies voor 
hoofdlijnen en geef professionals en burgers daarbinnen ruimte om nieuwe arrangementen te maken’ (RMO, 
2002). ‘Ga uit van mondige burgers en leer als overheid de verschillende gemeenschappen en vooral de 
tegenstellingen daartussen managen’ (WRR, 2003). ‘Kies voor burgerschap, waarbij mensen gelijkwaardigheid, 
zelfwerkzaamheid, onderlinge betrokkenheid en aanspreekbaarheid delen’(WRR, 2004). ‘Maak verschil. Bemoei 
je niet met uitkomsten, maar geef ruimte binnen een kader van regels en opgelegde discipline. Zorg voor een 
context waarin burgerschap kan ontstaan (RMO, 2006) .
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daarvoor bewust gekozen. Margreet Frieling omschreef dat in haar proefschrift als een principe van procedurele 
rechtvaardigheid. Overheden en professionals zelf kiezen daarvoor om een dubbelrol (deelnemer en functionaris 
zijn) te voorkomen. Ook als die rol niet zichtbaar is, wordt het vertrouwen van burgers in de procedure bedreigd.

“In Nieuw-Zeeland zijn we destijds begonnen met Eigen Kracht-conferenties uit 

ontevredenheid over de manier waarop functionarissen hun oordeel bepaalden en de 

beslissingen namen. We zijn niet tegen professionals. We zijn tegen de manier van 

ingrijpen.”

Aldus Mike Doolan, in 1989 mede-ontwerper van het conferentiemodel

Visieverschuiving op de functionaris
In de visie op het ondersteunen van zwakken in de samenleving onderkende Ad van Gennep, hoogleraar 
inzake zorg voor mensen met een handicap een geleidelijke verschuiving. Vanaf 1997 beschreef hij op 
verschillende plaatsen hoe een medisch model (nadruk op beperkingen, verzorgen, instituut) veranderde 
in een ontwikkelingsmodel (nadruk op mogelijkheden, trainen, speciale voorziening) en nu omslaat in een 
‘burgerschapsmodel’: nadruk op de mens met rechten en plichten. Die niet meer de patiënt of de leerling, maar 
burger is, steun krijgt en zo nodig wordt bijgestaan en voor wie geen aparte voorziening meer bestaat. De 
hierboven genoemde Andrie Baart voegt daar de gevolgen voor professionele beroepsuitoefening aan toe. De 
professional verandert van rol: eerst de expert, daarna de leraar of opvoeder, en nu de activeerder.

Overheid kent eenzelfde verschuiving: 
Een vergelijkbare ontwikkeling in rolopvatting maakt de overheid door. De houding tegenover de participatie 
van burgers verandert. Is veranderd. Eerst bepaalde de overheid wat nodig was en hadden burgers inspraak. 
Vervolgens ontstond vanaf de negentiger jaren een dialoog: het bestuur bepaalt. Het initiatief ligt bij de 
overheid, maar burgers krijgen kans om mee te denken, ook over de manier waarop besluiten tot stand komen. 
Intussen zijn die rollen aan het omdraaien. Burgers ondernemen actie en de overheid ‘participeert’ daarin door 
maatschappelijke grenzen te stellen en faciliteiten te bieden. 

Het overdragen van macht
De gevolgen van deze geleidelijke omslag worden op verschillende plaatsen zichtbaar. Jos van der Lans, 
aanvoerder van de beweging van de nieuwe professionalisering ‘Eropaf!’, schrijft daarover dat het misschien 
kan leiden tot het weer optuigen van vrijwilligerswerk of het stimuleren van mantelzorg of een wijkinitiatief 
van burenhulp, maar dat het in de kern gaat om een machtsverschuiving van professionals naar burgers: 
mensen geven hun betrokkenheid op elkaar vorm en professionele organisaties fungeren voornamelijk als 
verbindingsschakel.

De burger en de professional      
            
In een ‘klein pleidooi tegen een grote distantie’ beschreef in 2004 Andries Baart (vakgroep Sociale 
Wetenschappen, Utrecht) hoe beroepsgroepen in de zorg aan het veranderen zijn. Dat ook moeten om beter 
aan te sluiten bij wat burgers vragen. Ze gaan meer werken vanuit hun interesse in mensen, wederkerigheid 
en verdragen minder protocollaire insnoering. De democratie heeft een verzorgingsstaat voortgebracht waarin 
de traditie van professionals, formaliteit, uniformiteit en bureaucratie de regels bepalen. Dat type voortzetting 
van democratie krijgt in het leven van mensen steeds minder betekenis. “Mensen raken verwijderd van de 
kracht van dat begrip. Het gevoel overheerst dat ‘de elite’ toch alles te zeggen heeft en dat het niet werkelijk 
uitmaakt wat zij ervan vinden,” aldus John Braithwaite in 2002, criminoloog en in Australië nauw betrokken bij 
het ontwikkelen van conferenties.

Conferenties dragen bij aan omslag
Wijnand Mijnhardt, hoogleraar culturele geschiedenis, Utrecht, beschreef hoe de vastomlijnde zekerheid van 
allerlei instituties aan het veranderen is: “Een beroep op de eigen verantwoordelijkheid vereist een versnelde 
afbouw van de interventiestaat, het vereist ook bij de overblijvende hulpverleners een fundamenteel andere 
instelling: het zal voortaan moeten gaan om burgers te assisteren hun publieke rol met verve te vervullen.” 
De beschrijving van hulpverlening in professionele handboeken brengt voortdurend naar voren dat hulp niet 
mogelijk is zonder de eigen inzichten en inbreng van de cliënt. Hoogleraar Carol van Nijnatten ziet daarom 
een Eigen Kracht-conferentie niet zozeer als een tegenwicht tegen het professionele karakter van de hulp, als 
wel tegen de institutionalisering ervan. Instanties kunnen een onafhankelijke neutrale partij tussen cliënt en 
hulpverlener goed gebruiken omdat de instanties naar zijn mening in de verhouding tussen burgers en staat 
vaak en misschien wel ongewild de kant van de gevestigde orde kiezen.

Brug slaan tussen organisatie en families

            
Een medeburger verbindt twee kanten
In de verhouding tussen de instanties en de functionarissen aan de ene kant en de burger met een vraag, een 
probleem of een conflict aan de andere kant, kan de conferentie een brug vormen. Dat gebeurt door het werk 
van een Eigen Kracht-coördinator, een onafhankelijke medeburger. Bij de Eigen Kracht-conferenties is 

Een plan van allemaal door 

samenwerking en dialoog

Beroepswereld

gestructureerd•	
bureaucratie•	
formeel•	
procedures•	
vergadering•	

Leefwereld

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

Eigen Kracht-conferentie
Informatie1. 
Besloten tijd2. 
Presentatie (veilig) plan3. 

 

Onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator
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De nieuwe uitdaging...
In het afgelopen jaar heeft de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling een rapport uitgebracht over de 
toekomst van het sociaal werk in Nederland. De auteurs schetsen hoe de burger uit beeld is geraakt, terwijl 
de overheid en de gesubsidieerde instanties sterk op elkaar gericht zijn. Het rapport bepleit een principiële 
keuze voor burgerkracht en de dynamiek van de samenleving. De overheid behoudt slecht een beperkte rol: het 
laatste vangnet voor de uitvallers. Het betekent de omslag naar een ‘facilitair bedrijf voor burgerkracht’. De 
tijd is er rijp voor. “Maar hoever willen mensen gaan?” geeft de Raad als vraag mee. Om de discussie op scherp 
te zetten staat in het ‘voorwoord’ dat het financieren van burgerinitiatieven tweeslachtig blijft. “Zouden het 
maatschappelijk initiatief en de onderlinge verbanden niet méér geprikkeld worden als de financiering volledig 
vanuit de samenleving zou komen?” 

... verdient een stimulans
Juist op dit moment is de politieke betekenis van zelfwerkzaamheid groot. De huidige Nederlandse overheid 
kiest voor het terugtrekken van subsidies. Niet alleen om de te hoge kosten. Ook om een andere economie 
van de publieke sector te ontwikkelen. Dat sluit aan bij vaststelling van Vara-ombudsman Pieter Hilhorst, 
dat een nieuwe economie niet meer gebaseerd zal zijn op compensatie van individuele tekorten, maar juist 
netwerken en gemeenschappen zal faciliteren die hun eigen problemen oplossen. Want, aldus die redenering, 
een samenleving waarin mensen een solidaire burgerschapstaak aanvaarden en op zich nemen, ontstaat niet 
vanzelf. Het is een overheidstaak om de samenredzaamheid van mensen te mobiliseren.  

Bronnen
J. Braithwaite, bij de 2002 FDGM Roundtable Conference van de American Humane Association in Asilomar USA, onder de 

titel: Rebuilding a Compassionate Republic: The Family Group Conference as a Democratic Experiment 

C. van Nijnatten in: Eigen Kracht, de slijtvastheid van zelfbeschikking, Marie Kamphuis-lezing 2005. Houten: Bohn Stafleu 

van Lochum.

A. van Gennep (1997), Paradigmaverschuiving en de visie op zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, 

Maastricht. Zie ook: A. Van Gennep en R. Habekothé (2003), Verschil moet er zijn. Ondersteuning van mensen met een 

meervoudige handicap, NIZW, Utrecht

Margreet A. Frieling , Een goede buur, ‘joint production’ als motor voor actief  burgerschap in de buurt. Proefschrift RUG, 

maart 2008

Inaxis, ‘Help! Een burgerinitiatief’, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007.

J. van der Lans, Een grote schoonmaak, in: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, september 2010

K. Geelen en P. van Harberden, Zelfhulp als nieuwe traditie, 1984 Welzijnsmaandblad  nrs  8 en 9

RMO, Burgerkracht, De toekomst van het sociaal werk, 2011

P. Hilhorst, Sociale veerkracht, in: Socialisme en democratie, 2011

Continuüm van betrokkenheid
Mike Doolan

             Professionele interventie                   Eigen regievoering

Machtsverschuiving
De sociologen Karel Geelen en Pieter van Harberden hebben in de laatste decennia van de vorige eeuw de 
opkomst van zelfhulp en cliëntenparticipatie onderzocht. Wat de verhouding tussen de instituties en de 
burgers betreft zien ze drie bedreigingen voor de emancipatie van de zeggenschap. Dat is in de eerste plaats 
de imperialistische professional die de zelfwerkzaamheid dodelijk omarmt en daardoor zelf de baas blijft. In 
de tweede plaats de bevlogen ideoloog die als vaandeldrager en beschermengel de toegevoegde waarde van 
professionals verknoeit en in de derde plaats de bezuinigende overheid. De onbetaalbaarheid van professionele 
zorg haalt op die manier de helft van de principiële relatie te zeer onderuit.

“Veel organisaties worden niet afgerekend op de opbrengst van hun interventies, maar 

op de interventies zelf.”

Pieter Hilhorst in een essay over Sociale Veerkracht in het tijdschrift Socialisme en Democratie

“Terug naar meer zorg voor elkaar? Die zorg is nooit weggeweest. De overheid wil  de 

uitgaven aan banden leggen. Maar de informele zorg heeft niet veel rek meer.”

Rick Kwekkeboom, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Bij Eigen Kracht-conferenties 

zien we in de relatie tussen 

instanties en families die 

machtsverschuiving optreden. 

In feite valt in de praktijk een 

continuüm van betrokkenheid te 

onderscheiden.

Organisatie 
 leidend

Organisatie 
 leidend,
familie 

betrokken

  
         Familie  

leidend, 
organisatie 
betrokken

   
 Familie 
leidend

  Familie 
doet mee via 

netwerkberaad

Organisatie 
maakt plan

          Familie  
maakt plan 

zonder inbreng 
organisatie

Conferentie 
via een 

onafhankelijk 
coördinator
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Centrale deelname aan het Internationale 
Congres voor Restorative Justice in Duitsland: 
‘RJ as a challenge for the millenium’. 

2001 De eerste Eigen Kracht-conferentie 
in de jeugdzorg. In dat jaar waren er 27 
aanmeldingen, waarvan er 21 uitmondden in 
een bijeenkomst. Het jaar daarop werden dat er 
42. De groei vlakte daarna af, maar kwam nooit 
onder 23%. In 2011 werd de 5000ste aanmelding 
geregistreerd. In de eerste helft van dat jaar 
waren het er 600.

Contact met de steunpunten Relationeel 
Geweld (Amsterdam) leidt tot voorbereiding 
van conferentieproject op dit terrein. Het 
project loopt van 2002 tot 2004. Na een stille 
periode is de interesse overgenomen in Noord-
Holland. Vanaf 2007 worden Eigen Kracht-
conferenties gehouden op het terrein van 
huiselijk geweld.

2002 Vanuit de initiatiefgroep Op Kleine Schaal, 
verantwoordelijk voor alle voorafgaande 
activiteiten, werd de stichting Eigen Kracht 
Centrale opgericht. Presentatie van het model 
alom. Eigen Kracht werd bekroond met de 
Simon Slooten Prijs, toegekend door de Raden 
voor de Kinderbescherming en de Vereniging 
van directeuren van voogdijverenigingen: 
het meest vernieuwend op het terrein van de 
jeugdbescherming.

In dit jaar werden er 50 herstelgerichte confe-
renties georganiseerd. De meeste spelen zich af 
op het terrein van de alternatieve straffen. Ook 
scholen maken er gebruik van. Vaste contacten 
in 2001 in Den Haag, 2003 in Amsterdam,later 
in de kop van Noord-Holland en via het Katho-
liek Pedagogisch Centrum Den Bosch.

 

1994 Ontmoeting met Roy Prassad (Wellington, 
Nieuw-Zeeland) tijdens een pleegzorgcongres 
in Dubrovnic. Over Family Group Conferences. 
Zonder verder gevolg.

1998 Pleegzorgconferentie in Nyíregyháza 
(Hongarije), mede door Nederland 
georganiseerd. Belangrijk thema: positie 
ouders van uithuis geplaatste kinderen. 
Engels onderzoek:  meer dan 90% van deze 
kinderen bleek weer terug te keren naar huis. 
Interessant en nieuw: een rondetafelgesprek 
met kinderen, hun ouders en hulpverleners 
over zorg.

Tijdens studiereis in Verenigde Staten bezoek 
aan Safe and Saner Schools. Hier werden cirkels 
en conferenties gebruikt om jongeren met een 
slechte schoolcarrière in herstelprogramma’s 
te begeleiden. In de bagage terug zat een video 
‘Real Justice’. 

1999 In het Amsterdamse Maagdenhuis 
kwam een studiegroep bijeen met de 
vraag ‘conferenties invoeren? Zo ja, nu?’ 
Voorbereiding voor eerste proeve met 
conferenties.

Presentatie van het model bij de promotie van 
Wim Slot, hoogleraar gezinsvoogdij. Enkele 
honderden gezinsvoogden hoorden voor het 
eerst van Eigen Kracht-conferenties.  

2000 In dit jaar werden voor het eerst Eigen 
Kracht-coördinatoren getraind, zowel ten 
behoeve van conferenties op scholen en 
in het justitiële veld (februari) als voor 
jeugdhulpverlening en zorg (oktober). In 
het weekend na de training vond de eerste 
conferentie plaats op een Haagse school.  
Vanuit de voorloper van de Eigen Kracht 

Knooppunten, de kortste route
België kent een uitgebreide bemiddelings-
traditie en begint in deze tijd met conferenties 
in het kader van justitie. De Eigen Kracht 
Centrale werkt in België mee aan de training 
ten behoeve van herstelgericht groepsoverleg 
in scholen. 

2003  Dankzij organisatie in het Verenigd 
Koninkrijk: uitbouw van het Europees Forum 
voor Family Group Conferences. Nederland 
brengt verschillende landen uit het Oostblok 
binnen. Binnen enkele jaren zijn er deelnemers 
uit 15 landen. 

In een tv-serie over vernieuwingen op het wel-
zijnsterrein behaalt de Eigen Kracht Centrale de 
titel ‘De beste innovatie van de eeuw’. 

Eigen Kracht Centrale publiceert het boek 
‘Eigen Kracht, van model naar invoering’.

In Veldhoven (Nederland) organiseert de Eigen 
Kracht Centrale samen met het International 
Institute for Restorative Practises ‘The Fourth 
International Conference on Conferencing, 
circles and other Restorative Practices: 
Building a Global Alliance’. 

‘Eigen Kracht-conferenties, de eerste 
ervaringen in Nederland’. Vanaf 2001 had de 
Eigen Kracht Centrale een contract met WESP, 
een bureau voor sociaal marktonderzoek, 
om onafhankelijk alle conferenties te 
registreren en de gegevens te analyseren. In 
de daaropvolgende jaren verscheen jaarlijks 
een rapport waarin alle gegevens werden 
vastgelegd.

2004 Het instellen van de Maryška Jansen-
Schwarz onderscheiding. Vijf jaar lang is 
jaarlijks de onderscheiding uitgereikt aan 

mensen die met behulp van Eigen Kracht-
conferenties ‘het verschil maakten’. Na 2009 
is dit initiatief omgezet in een steunfonds 
waaruit mensen die hun eigen kracht willen 
gebruiken en daar geen middelen voor kunnen 
vinden materieel steun krijgen.

De Eigen Kracht-conferentie wordt in de 
jeugdzorg in Overijssel ingezet om wachtlijsten 
weg te werken. Het provinciebestuur neemt 
dit middel op in het beleidskader voor de 
komende jaren. Landelijke studiedag in 
Zwolle waar zichtbaar werd hoe conferenties 
op uiteenlopende werkterreinen een functie 
vervulden: in detentie, bij handicap, in 
jeugdzorg, op scholen en bij wangedrag.

2005  Na voortdurende uitbreiding van 
het aantal Eigen Kracht-conferenties 
in Amsterdam, Groningen, Gelderland, 
Overijssel en als jongste Flevoland, volgde 
nu uitbreiding op het terrein van de openbare 
gezondheidszorg, op initiatief van Rotterdam-
Rijnmond. 

Presentatie van de ’Marie Kamphuis-lezing 
2005’: Eigen Kracht; De slijtvastheid van 
zelfbeschikking. Een eervolle opdracht.

2006 In opdracht van het Ministerie van 
Justitie sluit het Verwey Jonker Instituut 
een onderzoek af naar zes grote projecten 
van herstelbijeenkomsten. Met dezelfde 
positieve resultaten als een kleinschaliger 
justitie-onderzoek in 2004. Een conferentie 
blijkt een zeer bruikbaar model, maar laat 
zich niet gemakkelijk inpassen in het justitie-
systeem. Terwijl de inkt nog nat is, besluit 
het Ministerie tot het aanbieden van dader-
slachtoffergesprekken, zonder verbinding met 
het strafrecht of met de conferenties. 
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MEE Amstel en Zaan werkt al een tijd intensief 
samen met de Eigen Kracht Centrale. Er is een 
speciale folder gemaakt met pictogrammen 
voor mensen met een beperking. Een mede-
werker zegt hierover in 2009: “Alle 180 
consulenten hebben Eigen Kracht in hun vizier 
en weten hoe ze het toe kunnen passen. Het is 
niet meer vrijblijvend.”

Geleidelijk aan ontstaat beter contact met 
de opleidingen voor professionals. Een van de 
eerste resultaten daarvan is een handboek 
voor de beroepsopleiding waarin Eigen 
Kracht-conferenties een belangrijke leidraad 
vormen: ‘Krachten en kansen, initiatieven voor 
vernieuwing in zorg en welzijn’.

Nadat alle projecten van herstelconferenties 
zonder overheidssteun niet verder blijken te 
kunnen, rondt de Eigen Kracht Centrale alle 
ervaringen ermee af in een rapport: ‘Gewoon 
normaal tegen elkaar doen’. De functie van 
de herstelbijeenkomsten wordt nu in beheer 
van de Eigen Kracht Centrale overgenomen en 
ingepast in de Eigen Kracht-conferenties.

2008 Het Nederlandse jeugdbeleid wordt 
getoetst door de VN-commissie voor de rechten 
van het kind in Genève. Aanbeveling van de 
commissie is om meer gebruik te maken van de 
leefomgeving van kinderen bij het bieden van 
hulp, bijvoorbeeld door conferenties. 

Met spanning werd uitgezien naar het rapport 
‘De familie aan zet’. Daarin werd beschreven 
wat de effecten van een conferentie zijn na 
negen maanden. Veiligheid blijkt ook binnen 
sociale netwerken niet onderhandelbaar. 
Kinderen blijken sneller veilig. De familie 
wordt hechter, behoudt de regie en werkt beter 
samen met instanties. 

Het rapport ‘Op de grens tussen bemoeizucht 
en zorg’ betekent de doorbraak in de politieke 
visie van het Provinciebestuur Overijssel. 
Belangrijkste bevinding is dat door Eigen 
Kracht-conferenties 80% substitutie 
plaatsvindt van de traditionele zorg  naar 
bronnen in de leefomgeving. Dat leidt tot 
de keuze om conferenties standaard in de 
procedure van de organisaties in te bouwen, 
vanaf 2010. 

2007  In de ambitie van de minister voor 
Gezinsbeleid staat dat ‘de eigen kracht van 
gezinnen, families en buurt optimaal wordt 
benut. Het toepassen van het instrument van 
de Eigen Kracht-conferentie is eerder regel 
dan uitzondering. ... Er is sprake van goed 
professioneel handelen als voorafgaand aan 
een indicatie jeugdzorg, altijd eerst wordt 
bezien of een Eigen Kracht-conferentie soelaas 
kan bieden.’

In dit jaar wordt de 1000ste aanmelding 
geregistreerd. Ter gelegenheid hiervan 
verschijnt het boekje ‘1001 verhalen’. Daarin 
werd beschreven hoe ruim vijf jaar na de eerste 
conferentie de familie nog altijd de vruchten 
van het succes plukt. De betrokken professional 
beaamt dit. 

Het project ‘Met Eigen Kracht naar een 
baan’ wordt afgesloten met een boekje en 
een werkconferentie. Twee jaar lang konden 
jongeren met een beperking door middel van 
een Eigen Kracht-conferentie een plan maken 
om toe te werken naar een baan of stageplaats. 

Vilans, landelijk expertisecentrum voor 
kwetsbare mensen, brengt de dvd ‘Sterke 
gezinnen’ uit, met een verhaal over een 
Eigen Kracht-conferentie voor een kind dat 
afhankelijk is van nierdialyse. 

Omdat kinderen sneller veilig blijken na een 
Eigen Kracht-conferentie en het aantal zorgen 
in rap tempo terugloopt, is met behulp van 
‘De familie aan zet’ onderzocht of dit tot 
besparingen in de zorg zou leiden. Het rapport 
‘Kosten van hulpverlening met en zonder een 
Eigen Kracht-conferentie’ toont aan dat die 
veronderstelling gewettigd lijkt. 

Platform Een kleine groep betrokkenen en 
geïnteresseerden vanuit hogescholen komt 
bij elkaar vanuit het idee dat werkelijke 
verandering in houding en werkwijze 
van professionals begint bij opleidingen. 
Platform hogescholen en Eigen Kracht wordt 
opgericht, dat vier keer per jaar bijeen 
komt. Doel: praktische uitwisseling van 
kennis en ervaringen en gezamenlijk werken 
aan structurele invoering in onderwijs 
van visie van Eigen Kracht. In oktober 
2010 grote werkconferentie. Erik Gerritsen 
(bestuursvoorzitter BJAA) spreekt in een film 
de aanwezigen toe over het belang voor het 
werkveld van professionals die werken vanuit 
de visie van Eigen Kracht. Hogeschool Utrecht 
biedt in 2009-2010 minor aan over Eigen 
Kracht.

2009 In 2002 begon het Engelse Kent families 
bij de besluitvorming te betrekken. Dat kon 
geen stand houden zonder dat alle lagen van 
de organisatie mee veranderden. Inpassen van 
conferenties dwingt tot een keuze. Èn-èn werkt 
niet. Overijssel stond voor die keuze en bezocht 
Kent. Eindpunt van deze reis lag maanden 
later: een convenant van negen organisaties 
dat een gedeelde visie verwoordde als basis 
voor het standaard aanbieden van Eigen 
Kracht-conferenties.

Eigen Kracht-conferenties worden nu op breed 
terrein van zorg en welzijn gerealiseerd. Op 

scholen, bij conflicten, voor ouderen, voor 
kwetsbare jeugdigen en volwassenen, in 
buurten en wijken.

De Eigen Kracht Centrale organiseert een 
drukbezocht filmfestival. Op zes plaatsen in de 
Utrechtse Hogeschool werden film en video’s 
vertoond over Eigen Kracht.

Voor een beter inzicht in de burgerschaps-
aspecten van de conferenties schreef 
Competence Centre Decide het rapport 
‘Burgerschap, Beleid en Barrières’. De omslag 
van aanbod- naar vraaggerichtheid stelt hoge 
eisen aan zowel burgers als overheid. Ook al 
vraagt de tijdgeest om verantwoordelijkheid 
en besluitvorming van burgers. Eigen Kracht-
conferenties passen als middel heel goed in de 
ambitie van de overheid.

Eigen Kracht-conferenties zijn in bijna alle 
provincies beschikbaar. Hetzij gefinancierd 
vanuit jeugdzorg, hetzij vanuit het loket van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

2010 Inmiddels zijn er ruim 550 Eigen Kracht-
coördinatoren, die met elkaar 87 talen en 
dialecten spreken. Dit vergemakkelijkt de 
toegang tot de conferenties en de passende 
koers naar de ondersteuning die ze willen.

Er zijn Eigen Kracht-conferenties, maar 
onderscheiden naar accent: voor families of 
individuen, als herstel nodig is, voor groep, wijk 
of buurt en bij leervragen.

De Eigen Kracht Centrale heeft het karakter van 
een platte organisatie behouden, terwijl het 
aantal formatieplaatsen op ongeveer achttien 
ligt (40 medewerkers). Samen met de 550 igen 
Kracht-coördinatoren zijn ze georganiseerd in 
(regionale) kringen.
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De omroep NCRV filmde een jaar lang een 
familie na hun Eigen Kracht-conferentie. 
Uitzending vond plaats in de serie ‘Dokument’. 

Bij het voorbereiden van de begroting voor de 
stad Amsterdam schreef de wethouder voor 
jeugdbeleid: “Als bestuurder wil ik voorkomen 
dat burgers van de overheid of instanties 
afhankelijk worden. De samenleving is veel 
meer gebaat bij burgers die in staat zijn 
zelfregie over hun leven te voeren. Daarom wil 
ik ouders die voor lange tijd afhankelijk dreigen 
te worden van jeugdzorg altijd eerst het 
aanbod van een Eigen Kracht-conferentie doen 
om de regie te behouden.” 

Omdat de vraag naar jeugdzorg explosief blijft 
groeien (> 7,5% per jaar) is een andere aanpak 
nodig. De minister voor Jeugd en Gezin spreekt 
daarom met de provincies af dat gebruik van 
Eigen Kracht-conferenties wordt bevorderd.

2011 Met algemene stemmen nam de Tweede 
Kamer een wetswijziging van het Burgerlijk 
Wetboek aan, waarin ouders die in problemen 
komen op het terrein van jeugdzorg eerst de 
gelegenheid krijgen zelf een plan te maken, 
voordat derden ingrijpen.

In de serie De Kleine Gids van Kluwer is nu 
jaarlijks standaard opgenomen ‘De Eigen 
Kracht-conferentie, moeilijke zaken makkelijk 
uitgelegd’.

Honderd Amsterdamse conferentieplannen 
zijn geanalyseerd. Blijkt dat voor 24 kinderen 
uithuisplaatsing dreigde, maar dat 22 veilig in 
eigen milieu kunnen blijven. Bij het berekenen 
van de uitgespaarde kosten was de uitkomst  
€ 238.000. 

De Eigen Kracht Centrale was tot nu 
toe vooral een ‘veranderfabriek’, annex 

‘conferentiefabriek’. Daar komt nu 
‘trainingsfabriek’ bij. Professionals kunnen 
ondersteuning krijgen bij de omslag naar 
vragende burgers die hun eigen kracht 
meebrengen.

In september registreerden we de 5000ste Eigen 
Kracht-conferentie. Bloemen!

De horizon van het tweede decennium
De Eigen Kracht van de direct betrokken is de eerste bron bij oplossingen. Op het terrein van zorg en welzijn voor 
gezinnen, bij de ontwikkeling van jongeren op school, bij het beslechten van spanningen en conflicten in wijk, 
school of buurt en bij het reageren op wangedrag of criminaliteit. De Nederlandse wetgeving op het terrein van 
jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie staat in dat teken. Organisaties die op die terreinen 
de voorzieningen beheren, kiezen voor dit uitgangspunt, nemen dit op in hun visie en werkwijze en zetten de 
Eigen Kracht-conferentie in, zodat burgers ruimte krijgen om de stap naar burgerkracht te zetten. Kenmerkend 
is de onafhankelijke positie van de conferentie en de voorbereiding daarop door Eigen Kracht-coördinatoren, 
de aanloop waarin het eigen netwerk geactiveerd en in beeld wordt gebracht en de besloten fase waarin 
besluiten worden genomen en het plan wordt opgesteld dat de richting bepaalt van eventuele professioneel 
georganiseerde arrangementen. 

In wezen is de totstandkoming van de Eigen Kracht-conferentie een veranderingsproces: samen (anders) kijken 
naar de situatie en mensen in de eigen omgeving anders gaan bekijken. De Eigen Kracht-coördinator is getraind 
om dit proces op gang te brengen en te houden. Juist ook voor mensen met een klein netwerk. Ook na de Eigen 
Kracht-conferentie zijn de betrokkenen en het netwerk in positie om voortaan de eigen situatie ter hand te 
nemen.

In dat proces hebben professionals een specifieke positie. Zij beschikken door hun kennis, ervaring en de 
maatschappelijke erkenning daarvan over een eigen discretionaire ruimte (diagnostiek, proces verbaal, 
sociale kaart, instrumentarium) om met de burger de situatie te bepalen en oplossingen tot stand te brengen. 
De beroepsopleiding van beroepskrachten bereidt niet alleen voor op de specifieke positie van het beroep, 
maar heeft ook de attitude geïntegreerd om de Eigen Kracht van de hulpvrager en de burger als uitgangspunt 
te nemen voor hun arbeid. De Eigen Kracht Centrale heeft een landelijk dekkende infrastructuur van Eigen 
Kracht-coördinatoren, die regionaal zelfsturend in kleine kringen opereren. De Eigen Kracht Centrale beperkt 
zich meer en meer tot een faciliterende stichting. Zij verwerft de opdrachten, traint en coacht de Eigen Kracht-
coördinatoren en ontwikkelt de werkwijze verder in een voortdurend proces.

Uw suggesties voor de toekomst zijn welkom!

Bron: strategienota 2011-2014
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De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers 
centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties 
en overheden. De Centrale ondersteunt ook organisaties en professionals bij het maken van een omslag naar het 
werken vanuit de visie van Eigen Kracht.

De Eigen Kracht Centrale bezit de ANBI-status.

www.eigen-kracht.nl

Financieel bijdragen aan het werk van de Eigen Kracht Centrale kan ook. Bijvoorbeeld door middel van giften, 
schenkingen en legaten aan stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz. Deze stichting is opgericht om 
Eigen Kracht-conferenties mogelijk te maken voor burgers die hun eigen kracht willen gebruiken en daar geen 
middelen voor kunnen vinden. Daarnaast verleent de stichting steun aan de Eigen Kracht Centrale bij het 
benaderen van nieuwe doelgroepen en bij innovatieve projecten. Het steunfonds bezit de ANBI-status.  
Hiermee zijn bijdragen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie: www.steunfonds-mjs.nl,   
RABO 11.72.64.326 t.n.v. stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz te Zwolle.


