
 

 
 
 
 
Eindhoven, 31 maart 2014 
 
 
 
Geachte transitiewerker, 
 
Op dit moment is er nog heel veel onduidelijkheid rondom de veranderingen van de 
jeugdzorg. U bent keihard aan het werk om het nieuwe stelsel vorm te geven. Toch 
willen wij u heel kort en krachtig een punt onder de aandacht brengen: krijgen 
burgers meer of minder te zeggen over hun leven in uw regio vanaf 2015? 
 
Eigen Kracht Centrale 
Stichting Eigen Kracht Centrale is een landelijke organisatie. In uw regio is onze 
afdeling Eigen Kracht Zuid, in onze woorden kring Zuid, verantwoordelijk voor de 
uitvoering van ons werk. Aan de ene kant door de uitvoering van Eigen Kracht-
conferenties. Aan de andere kant door het ondersteunen van overheden en 
organisaties in het meer eigen maken van werken volgens de visie van Eigen 
Kracht. Doordat we al jaren bezig zijn is er veel expertise en ervaring opgebouwd. 
Ook m.b.t. mogelijkheden bij diverse doelgroepen. 
 
In de nieuwe wet en in uw beleid is veel aandacht voor nieuwe manieren van 
werken. Eigen Kracht is een veel gebezigde term, met vele verschillende 
interpretatiemogelijkheden. 
 
Familiegroepsplan 
De nieuwe Jeugdwet kent een nieuw begrip, waar tot nu toe weinig aandacht voor is 
geweest: het familiegroepsplan. Families krijgen het wettelijke recht op het maken 
van hun eigen familiegroepsplan. In de toelichting op de wet wordt (niet voor niets) 
als voorbeeld de Eigen Kracht-conferentie genoemd. Hoe gaat u dat recht in uw 
gemeente en regio handen en voeten geven? 
 
Besparingen 
Maar wist u ook het volgende: dat de Eigen Kracht-conferentie in het kader van 
diverse Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses uit tal van onderzoeken als 
waardevolle en besparende aanpak naar boven komt? 
Bijvoorbeeld: met inzet van Eigen Kracht-conferenties bij dreigende 
ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing is per familie een besparing berekend van 
netto € 21.000 (en dat betreft reële cijfers via een berekening in opdracht van de 
gemeente). 
 
Uit onderzoek blijkt dat met Eigen Kracht-conferenties minder of kortere OTS’en en 
opnames in jeugdzorginstellingen nodig zijn. Dat als kinderen niet thuis kunnen 
wonen, vaker oplossingen gevonden worden bij de directe familie. Dat daardoor 
weer minder pleeggezinnen nodig zijn. En bovenal: kinderen in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen en opgroeien. 
 
Eigen Kracht Zuid 
De Eigen Kracht Centrale in de regio Zuid wordt gevormd door een vijftigtal burgers, 
verspreid over Brabant en Limburg. Zij zijn opgeleid tot Eigen Kracht-coördinator en 
worden ondersteund door enkele regiomanagers. Deze Eigen Kracht-coördinatoren 
zijn onafhankelijk, niet verbonden aan hulpverlenende organisaties en van diverse 
komaf. Doordat wij landelijk werken kunnen ook Eigen Kracht-coördinatoren van 



 

elders ingevlogen worden. Maar kunnen wij ook elkaar ondersteunen als families 
over heel Nederland verspreid wonen.  
 
Wij zijn een kleine organisatie die weinig zichtbaar is, omdat we vooral aan het werk 
zijn voor en met families. Daar ligt onze kwaliteit en kracht. 
 
Wij hebben mooie dingen te bieden die in transitie en transformatie een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren. Naast de Eigen Kracht-conferentie ondersteunen wij 
organisaties om te leren meer te werken vanuit de visie van Eigen Kracht. En net 
zoals de ondersteuning bij families is sprake van maatwerk, gebaseerd op de 
behoefte. Denk daarbij aan Wmo-teams, ambulante werkers en cliëntenraden.  
 
Politiek 
Gelukkig ziet de politiek ook het belang van Eigen Kracht. De beschrijvingen in 
diverse kerndocumenten van de landelijke partijen, aangenomen amendementen en 
moties in gemeenteraden, parlement en in provincies onderschrijven dat. Dit 
betekent dat er brede waardering en steun is voor ons werk en bovenal de behoefte 
om burgerschap te activeren. Meermalen zijn door tussenkomst van Wmo-adviezen 
en initiatieven van raadsfracties families in staat gesteld om hun eigen plannen te 
maken. 
 
Indien u meer inzicht wilt krijgen in ons werk, eventuele mogelijkheden wilt 
bespreken, neem gerust contact met ons op. 
 
Namens Eigen Kracht Zuid, 
 
Frank Pubben 
frankpubben@eigen-kracht.nl 
06 - 51 88 69 26 
Twitter: @EKZuid 
www.eigen-kracht.nl 
 
Bezoekadres:  
Eigen Kracht Zuid 
Don Boscostraat 4  
5611 KW Eindhoven 
 
Landelijk kantoor: 
Eigen Kracht Centrale 
Postbus 753 
8000 AT Zwolle 
038 - 422 25 26 
 
 
 
 


