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Samen nadenken over wat nodig is - een vrijdagverhaal van op onze facebook

Bij een EKC gaat het niet alleen om het maken van een werkzaam plan, maar meer 
nog om de betrokkenheid bij het maken van dit plan. Dit zagen we heel mooi in het 
traject voor Betty en haar vier kinderen. 

Betty had erg veel gezondheidsproblemen en was daardoor na jaren de zin in het 
leven kwijt. Haar kinderen van 10, 12, 15 en 17 jaar oud hielden samen het gezin 
recht. Hun vader was 9 jaar geleden omgekomen bij een zwaar ongeluk op het 
werk. Langzaam maar zeker was er heel wat hulpverlening op het gezin betrokken 
geraakt. 

Volgens Betty kon ze een boek maken van alle plannen die al gemaakt waren om 
‘het gezin te laten functioneren’…  plannen voor haarzelf, maar ook voor elk van 
haar kinderen.  
Allemaal gemaakt door zeer geëngageerde hulpverleners. Er was zelfs al een paar 
keer een overleg georganiseerd met iedereen: wel tien of twaalf professionals tesa-
men. Betty durfde bijna niet zeggen dat ze er niet blij mee was. Na alle inspannin-
gen van al die mensen had ze het gevoel dat het niet werkte, dat haar gezin nog 
alleen op de krachten van al die hulpverleners en organisaties draaide. Ze wilde 
niet klagen, maar het voelde zo … leeg. 

Dat was de situatie die Christa als Eigen Kracht-coördinator aantrof toen zij met dit 
traject startte. De vraag voor dit EK-traject was naar oplossingen voor weekenden 
en vakantie periodes….  Door de week was alles wel ‘geregeld’. 

Hoewel dit een zeer specifieke startvraag was, wist Christa dat er meestal in de 
voorbereidende periode van 12 tot 16 weken veel meer naar boven komt. Voor 
dit gezin bleek al snel dat familie en vrienden zich de voorbije jaren uit onmacht 
teruggetrokken hadden. Alle vrije tijd van Betty en haar kinderen ging naar de ver-
schillende vormen van hulp en ondersteuning. Zo bleef er geen tijd over voor hun 
sociale netwerk én hun familie en vrienden leefden met het gevoel dat ‘Betty en de 
kinderen goed omringd waren en dat zij daar niet zo veel in konden betekenen.

Voor dit gezin kwam er na 15 weken een lange Eigen Kracht-conferentie. Zoals af-
gesproken met Betty deelden 10 verschillende hulpverleners tijdens het eerste deel 
met de andere deelnemers hun kijk op de situatie.  
Daarna, overlegden 17 familieleden, vrienden en buren samen met Betty en de kin-
deren hoe zij al die vormen van hulp konden integreren in een eigen plan, een plan 
waarop zij allen betrokken waren. Dat plan integreerde bijna alle lopende plannen. 
Maar door de betrokkenheid van al deze mensen in hun EKc werd de leegte die 
Betty voordien zo vaak benoemd had, gevuld door die verbinding binnen een on-
dersteunend persoonlijk netwerk.

[een van de vele vrijdagverhalen op onze facebookpagina’s]

© 2022 Eigen Kracht Centrale vzw  [v.1 voor de jaarlijkse AV 2022]
Gelbergenstraat 48
3471 Kortenaken

Redactie: Wilfried Van Damme, Mirjam Beyers & Kim Willems  — layout: wad@wede.be



Eigen Kracht Centrale vzw
Beleidsnota 2022

1  Voorwoord …………………………………………………………………………………p.4
2  Wie zijn we? (Missie & methode) …………………………………………………p.5
3  Hoe werken we?   ……………………………………………………………………… p.10
     Jaarverslag 2021:
4 deel 1: Samenwerken met Opgroeien ………………………………………… p.13
5   deel 2: Wat maakten we waar in 2021 van onze ambities? ………… p.23 

              met de jaarrekening ……………………………………………………… p.25
6  Beleidsplan 2022 ……………………………………………………………………… p.27 

              met de begroting ………………………………………………………… p.29
7 Leeswijzer (afkortingen en link website) …………………………………… p.31

1

2

3

4

5

6

7



Voorwoord
In EK©, een organisatie die verbinding, samenredzaamheid en samen nadenken cen-
traal wil houden, waren de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht voelbaar in 
alle ‘lagen’. Terugblikken op 2021 is dus terugblikken op een jaar waarin de nood aan 
verbinding en zorgzaamheid voelbaar was bij iedereen waarmee we samenwerkten.
Voor de gezinnen, kinderen, jongeren én voor hun naasten was bijeenkomen om sa-
men een plan te maken alles behalve vanzelfsprekend. Niet alleen waren samenkom-
sten slechts beperkt toegestaan. Binnen gezinnen en zeker binnen een breder net-
werk liepen ook de meningen over Covid-19 vaak zeer uiteen. Deze pandemie en de 
bijbehorende maatregelen was voor ieder nieuw-en-onbekend terrein. Reacties hier-
op waren amper voorspelbaar. Dat alles zorgde vaak voor verschuivingen in families, 
buurten, vriendschappen en andere connecties. Déze onzekerheid werd dikwijls een 
extra drempel in EK©-trajecten. 
Ook bij onze vrijwilligers liet Covid-19 soms diepe sporen na door verlies: verlies van 
dierbaren, verlies van veerkracht, verlies van contacten…   Vele coördinatoren twijfel-
den om een traject op te pakken of besloten om te wachten tot ‘na corona’. Meer dan 
andere jaren waren er ‘oude getrouwen’ die besloten te stoppen …  
En toch beleven velen actief. Zoekend naar manieren om maximaal rekening te hou-
den met de beperkingen en gevolgen van de pandemie. Het werd een uitdaging om 
‘nieuwe manieren van benaderen’ (online, wandelgesprekken, meer individuele gesprek-
ken…) uit te testen. Het was een hele uitdaging die vele mooie, creatieve en erg bruik-
bare oplossingen opleverde.
‘Flexibiliteit’ kleurde onze samenwerking als team binnen de organisatie: werken op 
afstand, teamleden die elkaar nooit ‘live’ ontmoetten, collega’s die door corona of qua-
rantaine minder of niet beschikbaar waren, een Raad van Bestuur en Algemene Verga-
dering die online moesten overleggen, … .  Ook hier was het voortdurend puzzelen en 
zoeken. …  Daarbovenop vroegen tragische gebeurtenissen in de privésfeer van enkele 
medewerkers zorgzaamheid en extra soepelheid. 
Alle redenen dus om trots en dankbaar te zijn voor ieders inzet, flexibiliteit, zorgzaam-
heid én blijvend enthousiasme binnen onze organisatie in de meest brede zin.
namens het EK© bestuur en het hele EK©-team,
Mirjam Beyers Wilfried Van Damme   
dagelijks bestuur voorzitter
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Wie zijn we?
Onze missie
In het najaar 2021 heeft onze algemene vergadering (AV 1) een nieuw ontwerp van statuten 
goedgekeurd. Het was én een update naar de nieuwe wetgeving voor vzw’s én een aanpas-
sing naar de recente ontwikkelingen binnen EK© en onze werkomgeving. De feedback van 
onze vrijwilligers, o.a. op onze jaarlijkse Ontmoetingsdag, was hierbij wezenlijk. Veel dank gaat 
naar Michel Vandermeulen voor al zijn juridisch advies, geduld en ontwerpwerk terzake. 

Onze statuten verwoorden onze missie nu zo:
Art. 3 § 1. 

EK©  vzw stelt zich als burgerinitiatief tot doel om in de maatschappij en in al haar geledingen 
meer samenredzaamheid bij en onder burgers mogelijk te maken en om individuen en orga-
nisaties hierrond te inspireren en te motiveren. 

Deze doelstelling is gebaseerd op de uitgangspunten:
  -  dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levenspad en dat van hun samenleven met 

anderen;
  -  dat zij daar deskundig in zijn en
  -  dat ze dat maximaal moeten kunnen blijven waarmaken.

De oorspronkelijke praktijk van ’family group conferencing’ in Nieuw-Zeeland en de vele diverse 
vormen van herstelgericht handelen die daar internationaal zijn uit gegroeid, hebben het be-
lang en de kracht hiervan voor een samenleving aangetoond. 

Vanuit die uitgangspunten stelt EK© vzw het internationaal ontwikkelde besluitvormingsmodel 
van de Eigen Kracht conferentie (EKc) belangeloos ter beschikking van burgers en hun per-
soonlijk netwerk.  

Ze organiseert ook krachtgerichte en netwerkversterkende activiteiten die samenredzaamheid 
promoten en concreet maken voor zowel burgers, professionele welzijnswerkers als beleidsver-
antwoordelijken.

Een wezenljk onderdeel van ons besluitvormingsmodel is de besloten tijd voor de deelnemers 
in een EKc. De kans krijgen op een gesprek zonder buitenstaanders, zonder professionele 
hulpverleners, zonder EK©-coördinator, zonder welke vreemde ogen ook dus maakt hun ge-
sprek wezenlijk anders. 

Uniek voor Vlaanderen t.o.v. vele internationale collega’s is het werken met vrijwilligers als 
EK©-coördinatoren. Als burgerinitiatief steunen we essentieel op het engagement van die 
vrijwilligers. 
Daarnaast willen we als vzw duurzaam blijven samenwerken met andere verenigingen die 
mee het krachtgericht en netwerkversterkend werken (KNW) uitdragen, met professionele 
hulpverlening en -verleners en met  lokale en bovenlokale overheden. 
 

1 voor afkortingen zie de lijst achteraan deze beleidsnota.
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Onze methode en aanpak
In oktober 2021 was Mirjam Beyers uitgenodigd als keynotespreker op de Kempe Internatio-
nal Virtual Conference. Deze internatonale conferentie conferentie rond kinderen- en jonge-
renwelzijn met wereldwijd meer dan 1000 deelnemers, gezinnen en professionals onder het 
thema: “A Global Call to Action to Change Child Welfare”.
In haar lezing ‘Facilitating the unexpected’ schetste Mirjam ontstaan en evolutie van onze 
Eigen Kracht Centrale. Ze legde daarbij o.a. uit waarom de vrijwilligers zo belangrijk zijn in 
het geheel van de EK©-werking: alle EK©-conferenties worden hier gecoördineerd door een 
vrijwilliger, gecoacht door een ervaren mede-vrijwilliger.
Deze lezing gaf, vertrekkend van enkele praktijkvoorbeelden,  een goed beeld van wie we zijn, hoe 
we werken en waar onze sterkten liggen. Hier een uitreksel. 

Hoe medeburgers het onverwachte mogelijk maken!

1 ’Maatschappelijk bewustzijn’, ‘empowerment’ en ‘socialisatie’ zijn termen die vaak worden ge-
bruikt in trainingen, protocollen, studies en onderzoek opdat mensen hun sterktes en hun 
kracht zouden ontdekken.

 Empowerment is een interessant concept: wanneer je mensen de macht over hun eigen 
leven of situatie niet kunt geven, kunnen ze enkel die macht zelf nemen. (…) Wanneer er 
een probleem is, een crisis of gewoon een wens voor de toekomst de kop opsteekt en er 
een plan moet worden gemaakt om dit op te lossen, lijkt het normaal dat de betrokken 
stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen en een plan maken.    
In feite zijn zij de experts op het gebied van de feitelijke situatie, dus zij zouden het voor-
touw moeten nemen of op zijn minst een gelijkwaardige deelnemer moeten zijn aan 
het veranderingsproces, eventueel met hulp van externe experts.     
Maar of het ook zo gebeurt, dat is niet vanzelfsprekend. Als er al een systeem bestaat dat 
(…) de taak heeft om burgers te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen, neemt 
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dit systeem in de praktijk vaak de verantwoordelijkheid voor dit proces over. Op deze ma-
nier creëert het systeem zwijgende burgers, niet in staat tot zelfbestuur. De uitdaging is om 
een   omgeving te creëren waarin mensen zich deze macht terug toeëigenen en dan de ver-
antwoordelijkheid mogen nemen voor hun eigen situatie. Actie is nodig om zo’n omgeving 
te creëren in elke mogelijke situatie wanneer gezinnen, kinderen en jongeren in contact 
komen met zorg.

2 Maar hoe doe je dat? Hoe ondersteun je mensen om samen met anderen regie te houden 
over hun eigen leven, ook als het even of voor langere tijd moeilijk gaat?  

 Denk even na, als er iets ernstigs in je leven zou gebeuren, zou je dan onmiddellijk besluiten 
om iedereen die je kent bij elkaar te krijgen om een   plan te maken? 

 De meesten van jullie zouden aarzelen, net als de meeste gezinnen.
 Mensen bij elkaar brengen om beslissingen te nemen over hun eigen leven, hun gezin en 

hun netwerk: dit voelt niet altijd prettig aan, noch voor de mensen zelf, noch voor de even-
tueel betrokken professionals. Zeker in situaties waar professionals al lang bij betrokken 
zijn, of waar de verbinding met een netwerk verbroken is. In veel kwetsbare situaties zijn 
mensen niet gewend om realistische beslissingen te nemen over hun eigen leven en zeker 
niet samen met een betrokken netwerk. 

 EK© probeert dit laatste om te draaien en de centrale persoon (personen) en hun netwerk 
het besluitvormingsproces te laten leiden ... En de professionals brengen kennis, middelen 
en vaardigheden in om het proces te ondersteunen. In veel gevallen vereist deze aanpak 
dat de professionals een stapje terug zetten, zodat de betrokken burgers hun netwerk aan-
spreken en op zoek gaan naar hun eigen mogelijke bronnen. (…)  

 Jullie weten misschien allemaal dat dit besluitvormingsmodel zijn oorsprong vindt in 
Nieuw-Zeeland, waar in 1989 Family Group Conferencing in de wet werd vastgelegd.  De 
achterliggende gedachte van een EKc is dat gezinnen, wanneer ze worden voorzien van de 
nodige informatie en met de steun van mensen die ze vertrouwen, heel goed in staat zijn 
om plannen te bedenken om hun eigen toekomst en welzijn mogelijk te maken. Gezinnen 
en hun netwerk kennen hun eigen sterke en zwakke punten beter dan professionals. In een 
EKc is de sleutelpersoon/familie de primaire ‘stagemanager’ en beslisser samen met de 
(uitgebreide) familie, vrienden, buren en andere kennissen. 

3 Een onafhankelijke coördinator faciliteert het proces voorafgaand aan en tijdens de uitein-
delijke reünie. Toen we in België begonnen met gezinsconferenties, kozen we ervoor om 
ons te concentreren op de onafhankelijkheid van de begeleiders, we kozen voor burgers 
die vrijwilligerswerk willen doen in deze processen. Deze vrijwilligers hebben zelden een 
achtergrond van maatschappelijk werk, het zijn bij wijze van spreken ‘slechts goede’ bur-
gers: gepensioneerd of nog steeds werkzaam als huisvrouw of -vader, bankbediende, win-
kelier, manager, dierenarts, IT-manager, schoonmaakster, oppas, leraar, tuinontwerper... . 
Het maakt niet uit. Allemaal mensen die samen willen werken aan een samenleving waarin 
participatie en samenwerking van burgers centraal staat.  

 Deze vrijwilligers noemen we ‘coördinatoren’. Ze worden getraind en gecoacht bij elk 
EKc-project dat ze coördineren. Ik zeg vaak dat het belangrijkste dat ze leren is om op een 
zeer actieve manier passief te zijn. Hun rol is om mogelijke deelnemers te contacteren, hen 
te motiveren om deel te nemen aan het proces en hen uiteindelijk, na acht tot zestien we-
ken voorbereiding, samen te brengen op de eigenlijke conferentie. 

 Tijdens de voorbereidende weken brengt de coördinator ook de informatie in kaart die no-
dig is voor het netwerk om een   plan voor hun toekomst te maken. Door met verschillende 
mensen te praten, komen er soms zaken naar voren waarbij professionele hulp nuttig kan 
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zijn.
 De coördinator gaat bij de sleutelperso(o)n(en) na of ze deze informatie beschikbaar wil(len) 

hebben over de diensten die een professional kan leveren. De coördinator volgt in ieder ge-
val de wensen van het netwerk. Hij bemoeit zich nooit met de situatie zelf en blijft buiten de 
inhoud. Het is absoluut noodzakelijk dat onafhankelijke coördinatoren geen enkel belang 
hebben bij de uitkomst van het proces, noch bij de inhoud van het plan. Deze vrijwilligers 
coördineren slechts een paar keer per jaar een EKc-project, naast hun reguliere leven en 
werk. Daarbij blijven ze altijd alert om te handelen op een manier die past bij de sleutelper-
soon/sleutelpersonen en het netwerk.

 Gedurende het hele proces voelen families zich gesteund door een burger die er helemaal 
geen belang bij heeft of het netwerk besluit een EKc te starten of niet, noch een oordeel 
over welke problemen of problemen worden aangepakt.   

 Natuurlijk, zoals ik al eerder zei, zullen zowel opdrachtgevers als professionals zich vaak 
afvragen of er mensen komen: zullen ze plannen maken, zullen deze plannen veilig zijn en 
zullen deze plannen werkbaar zijn? Ervaring wereldwijd leert dat mensen wel degelijk werk-
bare en veilige plannen kunnen maken. En bij ons, in België, wordt dit EKc-proces gecoör-
dineerd door een vrijwilliger, waarbij hij in veel gevallen het onverwachte mogelijk maakt.

4 We kregen een aanvraag voor een moeder en zoon, die al jaren begeleid werden door vele 
hulpverleners. De verwijzende professional twijfelde aan de mogelijkheden van een EKc: 
(…) “deze twee mensen hebben echt niemand”.  Tijdens het eerste gesprek besprak onze co-
ordinator, Eddy,  de mogelijkheden. De moeder zei meteen dat ze echt niemand kende en 
dat ze helemaal alleen was met haar zoon, dat ze echt hulp nodig had. Omdat we weten dat 
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mensen vaak tijd nodig hebben om drempels te overbruggen, vroeg Eddy haar om erover 
na te denken en maakte een afspraak voor een week later. 

 Maar dat liep mis. Een week later stond Eddy immers voor de deur op een moment dat de 
moeder het niet had verwacht. Ze deed de deur open en Eddy hoorde dat ze niet alleen 
was. Dus, zei hij, “ik voel me ongemakkelijk, ik kom gewoon een andere keer terug”. “Oh”, zei de 
moeder, “kom binnen”…tot zijn grote verbazing zaten er vier vrouwen in de woonkamer thee 
te drinken, vrienden van deze moeder, zo bleek. (…) In het volgende bezoek zei de moeder 
‘ja, dat kan ik tegen jullie zeggen, het zijn mijn beste vrienden... maar als ik dat tegen de maat-
schappelijk werkers zeg, zullen ze denken dat ik hen niet meer nodig heb. Ik hou die werelden 
gescheiden en vertel er niets over’.

  Dit is slechts één voorbeeld, maar in veel situaties waar - terecht of onterecht - weerstand 
of vermoeden van hulp door professionals of organisaties bestaat, merken we dat een vrij-
williger andere ingangen heeft. 

 Voor mensen uit het netwerk voelt het ook anders als een vrijwilliger hen benadert. In 
Vlaanderen werken we sinds 2003 met vrijwilligers om deze processen te faciliteren. En 
langzaam maar zeker bewezen we dat het werkt. Hierdoor, en dat is nog eens bijzonder aan 
onze situatie, raakte onze overheid geïnteresseerd en ondersteunt zij het werk nu al een 
aantal jaren financieel en  structureel. En zo gaf ze veel gezinnen en jongeren de kans om 
ondersteund te worden door een burger… 

 Deze manier van begeleiden, gefaciliteerd door coördinatoren, die medeburgers zijn, ga-
randeert dat burgers ondersteund worden om eigenaarschap en controle over hun eigen 
zaken te behouden of terug te krijgen. En of ze worden geactiveerd om vrijwillig verant-
woordelijkheid te nemen..!

5 Dit model steunt op burgerparticipatie. Het brengt in veel opzichten expertise van verschil-
lende werelden bij ekaar: enerzijds geschiedenis, gewoonten, vaardigheden en kennis van 
de betrokken stakeholders en anderzijds regels, afspraken en bevoegdheden van organi-
saties. Maar het activeert ook burgers die als vrijwilliger het besluitvormingsproces voor 
medeburgers faciliteren. 

 We zeggen daarom: het maakt enkel het onverwachte gemakkelijker.

- 9 -  

Na 10 jaar
Zo af en toe krijgen we een bericht over het verloop van een plan of hoe het gaat na een EKC
In 2010 ging de EKc door voor Shaun. Ik herinner me nog goed mijn eerste ontmoeting, waar 
hij de folder naar mijn hoofd gooide omdat hij er niet in geloofde.  De jeugdrechter had dit als 
‘laatste kans’ aangeboden en Shaun’s moeder wilde er heel graag voor gaan.  En er kwam een 
conferentie, waar Shaun alleen aan meewerkte om zijn moeder en zusje een plezier te doen. 
16 mensen maakten samen een prachtig plan.  
Vorige week kwam ik Shaun tegen, ik had ‘m eerst niet herkend, maar hij sprak me aan. Hij 
vertelde over de EKc, die zijn leven veranderd had… Niet door het plan, nee, dat had voor hem 
niet gewerkt. Voor zijn moeder en zusje wel, er was meer contact gekomen met de rest van de 
familie en zo meer steun voor het afkicken van Shaun.  Daardoor had Shaun ook terug een 
hecht contact gekregen met zijn nonkel, een fietsenmaker, die hij notabene ooit bestolen had…  
Shaun lachte “ja, wie had toen durven denken… nu hebben we samen een Fietsenwinkel.”



Hoe werken we?
Een burgerinitiatief , een vzw en een hele groep vrijwilligers

In 2003 gestart als burgerinitiatief. en juridisch sinds 2006 een vzw met een raad van bestuur 
en een algemene vergadering. Toch blijven de vele vrijwilligers — EK©-coördinatoren én de 
anderen — de basis van onze werking. Hun feedback en inbreng blijft erg richtinggevend en 
dat willen we zo houden. Om alles praktisch draaiend te houden kunnen we beroep doen op 
een klein maar deskundig team.

Onze eerste focus blijft liggen op onze vrijwilligers. O.a. via opleiding, coaching, intervisie-kan-
sen, ontmoetingsmomenten, … . Gelukkig blijft  de interesse naar opleidingen groot genoeg, 
ondanks enige hapering in corona-tijd. 

Het aantal vrijwilligers-coördinatoren blijft zo hoger dan het aantal trajecten per jaar. De 
wachttijd na een trajectaanvraag willen we erg kort houden en opgeleide coördinatoren zo 
snel als mogelijk een traject laten begeleiden. 
Sommigen ervaren de opleiding wel als zeer boeiend en leerrijk maar is het voor hen geen 
poort naar een formeel engagement als EK©-vrijwilliger. Een aantal vrijwilligers ondersteu-
nen de werking op andere manieren dan in trajectbegeleiding: teamwerk, coaching, social 
media-opvolging, bestuur, … .
Soms kiezen mensen om hun engagement binnen EK© op te schorten of te stopen door ge-
beurtenissen uit het persoonlijk leven. 

In elk geval blijft zorg voor goede begeleiding van onze vrijwilligers primair. Daarom hebben 
we het aantal coaches ook laten toenemen. En zijn we - samen met velen - erg blij dat de 
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coronabeperkingen quasi achter de rug zijn en er terug fysieke ontmoetingen mogelijk zijn: 
intervisie, coaching of een ontmoetingsdag via Zoom e.d. hebben hun beperkingen.
Onze ramingen voor 2022 zijn voorzichtig, de evoluties post- corona zijn moeilijk in te schat-
ten. Uiteraard blijven we streven naar maximaal meer trajecten. Maar: blijft de duurtijd per 
traject nog zo lang? Zullen er meer of minder coördinatoren afhaken of juist bijkomen nu het leven 
terug meer in normale plooien valt? …
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De trajecten in corona-periode

Ondertussen is het goed om te merken dat we in alle leeftijdsgroepen meer vrijwilligers én 
ook meer coaches hebben. (Zie de tabel op de volgende bladzijde.)
De hele organisatie steunt op een gemengd kernteam van personeel en vrijwilligers. Door alle 
veranderingen in het recente zorglandschap zijn meer personeelsleden noodzakelijk, al is het 
maar voor het vele overleg tijdens de werkuren om als partner in de samenwerkingsverban-
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den mee te draaien, met als dubbel doel: én meer trajecten beschikbaar maken voor burgers 
én meer de waarde van ons besluitvormingsmodel uit te dragen in de professionele wereld 
en in de brede maatschappij.

Al die veranderingen vragen een efficiënte organisatie. Binnen het team en raad van bestuur 
wordt gewerkt met gedetailleerd draagbaar beleidsplan en een duidelijke taakverdeling. 
Jaarlijks willen ze én de AV én nog meer de vele vrijwilligers op de Ontmoetingsdag goed in-
formeren en betrekken in het uitstippelen van het beleid. 

Getuigenissen van onze EKco-vrijwilligers

 “Ik vond het heel boeiend om te doen. Ben dankbaar dat ik het mocht doen. Het was een 
heel bijzondere ervaring, zowel de voorbereiding als de conferentie. Voor mij is het een ge-
weldige manier om iemand te kunnen ondersteunen: geloven in de eigen kracht en in ‘dat 
zal komen wat op dit moment kan komen. Heel fijn werken.” - Rudi

“Nu ik wat ouder wordt kan ik mijn ervaring als Eigen Kracht-coördinator gebruiken in de 
coaching van nieuwe vrijwilligers. En ik blijf me steeds opnieuw verwonderen over de cre-
ativiteit van die nieuwe mensen, maar ook de ongelooflijke veerkracht van gezinnen als ze 
kunnen samenwerken met hun dierbaren” - Paul
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Jaarverslag 2021
DEEL 1: Samenwerken binnen ‘Opgroeien’
A- Algemeen

Eerst een algemene indruk van onze (samen)werking binnen het jeugdhulplandschap. Straks 
komen er meer details en aantallen. 

Ambities rond preventies en participatie

EK© is in heel Vlaanderen betrokken als partner bij vele samenwerkingsverbanden. Zo kon-
den we de evoluties binnen het werkveld van Opgroeien van zeer nabij volgen.

Enerzijds was 2021 een jaar dat ons sterkte door de uitbreidende aandacht voor krachtgericht 
en netwerkversterkend werken met als focus de regie maximaal bij gezinnen, kinderen en 
jongeren te houden. De oproep ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ waar begin 
2021 overal aan gewerkt werd en de inspiratienota ‘Vroeg en nabij’ die in het najaar verscheen 
zijn hier mooie voorbeelden van.

Anderzijds misten we iets: er is meer nood aan ondersteuning van onderuit, een stem van 
burgers die pleiten voor het ondersteunen van medeburgers om in elk hulpverleningsproces 
het heft maximaal in eigen hand te kunnen (blijven) houden.  “Preventie houdt ook in dat we 
niet alleen blijven investeren in zorg en ondersteuning, maar dat er meer geïnvesteerd wordt in de 
andere lagen van het jeugd- en gezinsbeleid: een sterke basis voor ontwikkeling vooraleer we met 
hulp en ondersteuning op de proppen komen. “ (citaat uit inspiratienota ‘Vroeg en nabij’)

Vanuit het vernieuwde agentschap Opgroeien werd herhaaldelijk gewezen op het belang van 
samenwerking en ontschotting. EK© wil hier een stap aan toevoegen of de ontschotting nog 
verder doortrekken: kunnen de muren zodanig afgebroken worden dat in het samenspel met 
de vele partners de gezinnen centraal staan en als evenwaardige partner ondersteund wor-
den om hun rol te kunnen opnemen?

Uiteraard lezen we ook dat dit de ambitie is mét 1G1P. De overheid doet vele inspanningen om 
hulp te verbeteren en meer ‘client gericht’ en ‘vraaggestuurd’ te maken: de laatste jaren wordt 
hard gewerkt aan participatie, betrekken van netwerken, positie van de gezinnen, transparan-
tie,… . Er ontstaan nieuwe methodieken binnen hulpverlening en er wordt veel vooruitgang 
geboekt in dit opzicht. Toch blijft de rol van de professional nog zeer centraal. Té vaak blijven 
(gezinnen met) kinderen en jongeren de ‘zwakste’ partij in het hulpverleningsproces. Het idee 
van ‘participatie’ en ‘betrokkenheid’ blijft dan ondanks alle inspanningen vreemd ….         
Cru gezegd kan de vraag misschien zijn: “Mogen we tevreden zijn dat gezin/ jongere/kinderen 
aan hun eigen hulpverleningsproces mogen participeren en dat de naasten toestemming krijgen 
om betrokken te zijn….? “ 

Ambities naar een breder continuüm

EK© hoopt dat nog meer aandacht kan gaan naar de versterking van het zelf orga-
niserend vermogen van de samenleving en dat er dus meer aandacht groeit voor ini-
tiatieven die het eigen netwerk versterken dat burgers met elkaar vormen.  
EK© wil daarom voluit meewerken aan de ambitie om een continuüm aan preventie, zorg, 
hulp en ondersteuning aan te bieden. Wij zien als vertrekpunt bij dit continuüm graag de kant 
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van de (gezinnen met) kinderen en jongeren zelf.  Wanneer “meer aandacht gegeven dient te 
worden aan een sterke basis, … ” (citaat uit de ‘inspiratienota ‘Vroeg en nabij’) zonder daarbij de 
noodzakelijke gespecialiseerde zorg te verwaarlozen, lijkt het ons een vanzelfsprekende stap 
om de (vaak verborgen) krachten in de maatschappij aan te spreken en te ondersteunen. 

Een zuivere  probleemoplossingsblik schiet tekort, waar welbevinden meer te maken heeft met 
wat mensen zelf kunnen doen bovenop het professionele ondersteunings- of hulpverlenings-
proces.              
Uiteraard hebben burgers recht op noodzakelijke hulp. Maar er is vaak nog veel mogelijk vóór 
gezinnen in jeugdhulp terecht komen of om te zorgen voor een goede bedding waarin die 
hulp daadwerkelijk een verschil kan maken en ze meer is dan een ‘druppel op een hete plaat’.  
Krachten bundelen houdt dan in de eerste plaats in de krachten van netwerk en omgeving 
ondersteunen en daar waar het kan tot een samenwerking komen tussen deze omgeving en 
de professionele hulpverlening. 

Om al deze ambitieuze doelen te kunnen bereiken is vertrouwen in en samenwerking met de 
kracht van gezinnen noodzakelijk. Het inzetten van EKc’s is de  mogelijkheid om ondersteu-
ning te bieden naar meer vraaggericht en empowerend werken.

Werken aan complementariteit binnen de jeugdhulp

In 2021 leerden we heel wat over de positionering van EK© binnen het ruime jeugdhulpland-
schap. Er is één erg belangrijk element in samenwerken met organisaties in de jeugdhulp 
— en zeker met de samenwerkingsverbanden 1G1P — die ook krachtgericht en netwerkver-
sterkend werken willen uitdragen. En dat is de focus op complementariteit en de mogelijkheid 
tot een simultaan traject. 

Hulpverleners willen werken rond het optimaliseren van het bestaand informeel sociaal net-
werk. EK© biedt de mogelijkheid om mensen in een bestaand informeel netwerk bij elkaar te 
brengen, om verbindingen te herstellen of of om een ‘slapend’ netwerk te activeren.  
De opstelling van EK© wil niet die van een buitenstaander zijn die mensen ‘komt vertellen hoe 
‘zij’ het beter moeten doen’ en alles van hen gaat overnemen. Integendeel: onze coördinato-
ren willen als een ‘wij’ optreden en hun expertise aanbieden omtrent netwerkversterking. Doel 
blijft om mensen met hun naasten samen de kans te geven om een plan op te stellen naar de 
meest gepaste hulp op maat. En zo ineens het werk van de betrokken hulpverlener(s) wat te 
verlichten. 

Dat betrekken van netwerk kan erg tijd- en energie-intensief zijn. Helaas ontberen 
vele professionele hulpverleningsorganisaties hier de middelen en/of de tijd voor.   
Vandaar dat we, als EK©, overal waar jeugd- of andere hulp reeds betrokken is, zoe-
ken naar complementariteit. Met onze vrijwilligers kan wél dat extra aan tijd en ruim-
te vrijgemaakt worden om in dat netwerk drempels weg te nemen of te verleggen.   
De positie van een vrijwilliger biedt heel wat kansen, juist omdat deze positie verschilt van die 
van een hulpverlener. Echter, de ene positie is niet beter dan de andere. Ze zijn beide nodig, 
het gaat om een én-én-verhaal.

In 2021 zagen we t.o.v. 2020 een duidelijke stijging in het aantal aanmeldingen die gezins-
leden zelf deden. Hoewel dat niet meteen en overal zichtbaar is, speelden de samenwerk-
ingsverbanden 1G1P hierin regelmatig een rol door mensen te stimuleren om zelf de aan-
melding in te vullen. 
(Zie de grafieken hiernaast)
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Werken in wisselende contexten

Het voorbije jaar zagen we in de EK©-trajecten weer hoe gezinnen, in verschillende leefsit-
uaties met andere mogelijkheden en kansen, op verschillende manieren met hun omgeving 
omgaan. De betrokkenheid van mensen wisselt met hun persoonlijke situatie. 

Toch betekent dat niet dat zij geen sociale verbindingen aangaan. Heel vaak wordt in 
hulpverleningssituaties de betrokkenheid van mensen op elkaar niet zichtbaar. De per-
soonlijke ondersteuning van naasten ligt soms op onzichtbare plekken. Daarnaast veroor-
zaken zorgen en grote uitdagingen vaak het uit elkaar vallen van dit belangrijke vangnet. 
Een goed voorbeeld hier van lees je in het vrijdagverhaal in het kader hiernaast. 

Net zoals in het gezin van Dina, Aleem en hun kinderen uit dat verhaal, hadden de EK©-tra-
jecten in 2021 een veel langere looptijd dan voor de pandemie: hierdoor liepen er meer tra-
jecten tegelijk. 

TRAJECTEN: aantallen, doelgroepen & duur

2019 2020 2021
Aantal trajecten die  

gedurende dit jaar liepen: 93 124 130

Kinderen/jongeren:  
tussen 0 – 24j

Minder dan 20´% = 
+17j 50% = +17j ± gelijk gespreid over 

alle leeftijdsgroepen

Gemiddelde duurtijd  
per traject 106 dagen 172 dagen 195 dagen

Uiteraard hadden deze langere duurtijden ook een effect op de beschikbaarheid van onze 
vrijwilligers. Voortdurend nieuwe opleidingen verzorgen bleef dus noodzakelijk, ook al was 
het digitaal. 

Wachttijden tussen aanmelding en opstart EK©-traject

2018 2019 2020 2021
< 1 week 44 23 51 44

< 2 weken 14 36 29 28

< 3 weken 11 27 15 14

meer dan 3 weken 2 7 2 6

TOTAAL 71 93 98 92

Zoals bovenstaande tabel laat zien, slaagde ons team erin om ondanks de pandemie de op-
starttijden bijzonder kort te houden. Ons streven is om maximaal 3 weken na iedere binnen-
gelopen aanmelding het traject op te starten. 

Zeker in corona-tijden is een intense ondersteuning van onze vrijwilligers essentieel. Hoewel 
alle EK©-coördinatoren  na hun 3-daagse opleiding doordrongen zijn van de visie en en-
thousiast zijn om aan de slag te gaan, bleef het een grote uitdaging om mensen warm te hou-
den, dwars door alle lockdowns en andere beperkingen, wachtend op een traject of tijdens 
hun traject. 
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Schaam te 
Dit is het verhaal over de Ei gen Kracht con fe ren tie van Ray an (13 jaar), Aï cha (14) Adil (15) en 
hun ou ders Dina en Aleem. En over schaamte als belangrijke hindernis binnen een netwerk. 
Het CLB van de kinderen had het gezin omdat het be zorgd was door de frequente afwezigheid 
van de kin de ren op school en tij dens on li ne-les sen. Al voor corona bleven de ou ders afwezig op 
ou dercon tac ten en het ge ruch t ging dat de kin de ren zon der ou ders al leen thuis leef den.
Bij het eer ste be zoek van onze EK©-vrij wil li ger bleek dat Dina zich af zon der de om dat zij zich 
schaam de over wat haar man Aleem over ko men was. Twee jaar ge le den, na een zeer zwa re de-
pres sie, was hij op ge no men in een psy chi a tri sche kli niek . En door co ro na kon hij al maan den 
niet te rug naar huis. 
Vroeger had den men sen rond dit ge zin al gepoogd om te hel pen. Aleem kon toen moeilijk hulp 
aanvaarden. Hij had het erg moei lijk met zijn ei gen kwets baar heid. Dit zorgde voor veel span-
ning in het ge zin en daarbuiten.  Uit ein de lijk escaleerde al les in een hef ti ge cri sis met ge weld en 
was Aleem on der druk van de fa mi lie en de huis arts ge dwon gen op ge no men.  
Beschaamd over dit alles vroeg Dina aan de kin de ren om er met nie mand over te pra ten. Op 
school  werd er niets ge meld. Toen Eva, leer lingbe ge leid ster op school, lap tops bracht voor de 
lessen online van Adil en Aicha, vernam ze wel dat er ‘door om stan dig he den’ fi nan ci ë le zor gen 
wa ren en dat Dina uit ge put was. Over Aleem werd niets verteld. Eva stelde een EKc voor omdat 
ze voel de dat  andere hulp ver le ning niet zou luk ken. Dina stemde toe omdat ze be greep dat 
zijzelf mocht kie zen wie er mocht na den ken over op los sin gen en waar voor. Zij dacht zelf aan 
haar moe der en zus, meer zou niet no dig zijn. 
Maar zelfs voor Di na’s moe der en zus leek dat in eer ste in stan tie bij na on denk baar, ge kwetst ze 
waren door de lan ge voorge schie de nis van zor gen en con flic ten. De psy chi sche kwets baar heid 
van Aleem woog ook op hún le ven. Zij hiel den lie ver af stand. En niet alleen zij. Het over gro te deel 
van fa mi lie en be ken den had feitelijk al ‘af scheid ge no men’ van het ge zin.
De voor be rei ding van de EKc bracht veel pijn te rug. De mees te mensen hadden schrik voor 
nieu we in ci den ten. En Dina wil de hen ook be scher men te gen nieu we kwet su ren. Toch groeide er 
lang zaam maar ze ker be reid heid om toch één keer al le maal sa men te ko men: voor de kin de ren 
wil de ie der een dit wel doen. 
Zo kwam er uit ein de lijk een heel netwerk bijeen: 20 deelnemers, gezin, familie en bekenden, in 
de sport zaal van de school, al len op vei li ge af stand van el kaar. Aleem was er ook bij. Hij zou 
oor spron ke lijk en kel bij het eer ste deel aan we zig zijn, maar voel de zo veel steun, dat hij de vol le 
4 uur daar bleef! 
Ach ter af hoor den we dat de corona-maat re ge len in het be gin een gun stig ef ect had den. Men-
sen voel den zich be schermd door de mondmas kers en de 1,5m af standsregel. Ie der een was 
tij dens de voor be rei dings pe ri o de door de Ei gen Kracht-co ör di na tor goed ge ïn for meerd over 
wat er zou ge beu ren op de bij een komst. Dina én Aleem had den met des kun di gen vooraf goed 
af ge spro ken wat er ge deeld mocht wor den met de kring. Zo kreeg ie der een tij dens het eer ste 
deel in for ma tie over mo ge lij ke on der steu ning voor de kin de ren maar ook over de psy chi sche 
kwets baar heid van Al leem. 
Door deze voor be rei ding was er een diep gaand be grip bij fa mi lie en vrien den en was ie der een 
be reid om mee te wer ken aan een echt ei gen kracht-plan. 

- een van de vele vrijdagverhalen op onze facebookpagina’s -

- 17 -  



Het EK©-kernteam merkte dat in 2021 hun takenpakket erg gefocust raakte op ‘vergaderen, 
overleggen en ondersteunen’ van professionele organisaties en hulpverleners. Dit was een 
bewuste keuze. We willen onze expertise delen én we kunnen via deze weg meer beschikbaar 
worden voor gezinnen, kinderen en jongeren. 
De balans mag niet te ver doorslaan in die richting. In 2022 willen we het evenwicht goed 
bewaken tussen het bezig zijn met professionals én evenredig met onze vrijwilligers!  Immers 
het ‘slagen’ van trajecten is én afhankelijk van het gezin en het netwerk zelf én van de rol van 
de vrijwilliger als facilitator van die trajecten.

B- 1 gezin 1 plan, Werf 1

Diversiteit in werking

Sinds 2018 werken wij mee in een aantal samenwerkingsverbanden (SWV) 1G1P in verschil-
lende modaliteiten. Voor ons was deze samenwerking van bij het begin een vanzelfsprekende 
stap, zeker omdat binnen elk SWV ‘regie bij het gezin’, ‘netwerkversterkend werken’ en ‘het maken 
van een gezinsplan’ belangrijke uitgangspunten zijn. 

Overal verloopt de samenwerking anders, op maat van de regio, de partners en de uitdagingen. 
In enkele regio’s kunnen we trajecten doen voor de hele regio van het SWV, ook als gezinnen zelf 
aanmelden. In andere regio’s mogen enkel trajecten opgestart worden die aangemeld werden 
vanuit het SWV-team. Hierdoor krijgen niet alle gezinnen in alle regio’s dezelfde kansen.     
Dit is een groeiproces en uiteraard telkens een keuze van de SWV-partners. Innovatief werken 
betekende voor EK©, als burgerinitiatief, echter niet dat er organisaties gefinancierd wor-
den – maar wel gezinstrajecten waardoor burgers, gezinnen, hun omgeving, de noodzakelijke 
hulpverleners en evt. andere partners een plan van aanpak kunnen maken. 

De samenwerking loopt best daar waar een EKc als mogelijke optie op tafel komt telkens een 
gezin wordt aangemeld. Op deze manier wordt het voor de gezinscoaches meteen duidelijk 
wat de zorgnoden zijn waarop het netwerk geen antwoord kan op bieden, wat het netwerk 
aan informatie nodig heeft om een plan te maken, welke krachten in het netwerk aanwezig 
zijn, wie er in het netwerk een coördinerende rol kan opnemen bij een cliëntoverleg, … .   
In 1G1P stellen wij vast dat de samenwerking stroef loopt daar waar onze deelname aan het 
SWV niet gedragen is door het SWV-team en er dus te weinig gezinnen aangemeld worden 
voor een EK©-traject.  Bij een aantal samenwerkingsverbanden werd dit opgelost door een 
EK©-stafmedewerker te laten deelnemen aan aanmeldtafels en casusoverleg waardoor de 
visie sterk verankerd wordt en gezinnen vlot aangemeld worden.

Refecties als burgerinitiatief

Dit jaar gaat dit werkingsverslag minder in op elk SWV afzonderlijk,. Het geeft puntsgewijs 
reflecties mee over hoe de samenwerking verloopt en welke de kansen en uitdagingen wij 
vanuit onze positie als burgerinitiatief zien. Geenszins willen we met een vermanend vingertje 
wijzen of suggereren dat het ene SWV meer ‘krachtgericht en netwerkversterkend’ werkt dan het 
andere… integendeel! Onze reflecties willen een bijdrage zijn aan wat we ‘met z’n allen willen 
bereiken’: nabije, snelle en toegankelijke hulp en ondersteuning voor ieder die het nodig heeft. 

1. In 2021 namen we deel aan heel wat overlegtafels van de samenwerkingsverbanden: 
Antwerpen, Voor- en Noorder Kempen, Trefplaats, Asse-Meise-Vilvoorde, Plan-
trekkers, Gezin Centraal, Haspengouw-Herkenrode, De Tafels, Scheldekracht, 
Samen -1- plan-Gent, Waas en Dender, Jeugdhulp Oost Brabant, Konekti, 
Noord-West-Vlaanderen en Mid-West Vlaanderen. 
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(In 2022 zullen verschillende van deze SWV van naam veranderen!) 
In een aantal regio’s werden ‘fusiegesprekken’ gevoerd, wat soms maakte dat de focus 
verlegd werd en wij als burgerinitiatief nog moeilijk aansluiting vonden. Op dit plekken 
proberen we in 2022 de draad terug op te pakken. 

2. Het samenwerken met vele organisaties uit alle sectoren binnen Opgroeien en breder, 
gaf EK© als burgerinitiatief ook een duidelijkere blik op onze eigen positie binnen dit 
landschap. We ervaren het als een enorme meerwaarde om onze expertise te kunnen 
delen, te leren van elkaar en zo samen duurzaam om te gaan met beschikbare kennis, 
kunde én middelen. Het samen zoeken naar “hoe het nog beter kan” , het “samen naden-
ken”, zit in het DNA van EK©. Het houd ons als organisatie scherp en creatief. 

3. Via mail en telefoon kwamen steeds meer vragen binnen van hulpverleners die ons via 
1G1P hebben leren kennen. Zij vragen niet alleen informatie over EK©, maar leggen  
ons regelmatig situaties voor of geven aanmeldingen door. We trachten dan telkens 
door te vragen naar de mate waarin samenwerking met netwerkfiguren e.d. in de be-
trokken situaties aan bod komt. Vanuit Opgroeien wordt zulk coachend werken ook 
gestimuleerd. 

4. In verschillende samenwerkingsregio’s is er inmiddels een sterkte en fijne werkgroep 
van EK©-vrijwilligers rond lokale bekendmaking. Door corona was het nog niet mogelijk 
om ook echt in verbinding te gaan met de teams van gezinscoaches, dat zal de volgende 
jaren wel gebeuren. Deze werkgroepen bekrachtigen niet alleen onze identiteit als bur-
gerinitiatief maar zijn ook een zeer grote meerwaarde voor verbondenheid binnen onze 
vrijwilligerspool. Een initiatief dat  we stapsgewijs zullen uitbreiden naar andere regio’s. 

5. Daar waar we in 2019 en 2020 sterk ingezet hadden op het ondersteunen van (onthaal)
teams, installeerden sommige samenwerkingsverbanden in 2021 andere vormen van 
‘onthaal’. Dat verwaterde soms de opgebouwde ‘voeling’ met EK©. In 2022 willen we dit 
opvangen door opnieuw regelmatig aanwezig te zijn bij deze ‘aanmeldpunten en onthaal-
teams’.  

6. Die drempel dat gezinnen in verschillende regio’s enkel via een ‘toegangspoort’ op het 
EK©-spoor konden gezet worden zal in 2022 terug besproken worden. Het is ook iets  
wat gezinnen niet altijd aanvaardden. We verwachten echter dat er niet overal een op-
lossing voor gevonden zal worden. 

7. In het tweede kwartaal van 2021 stelde EK© vast dat de hele jaarcapaciteit binnen één 
van de samenwerkingsverbanden al aangesproken was. Voor geen enkel gezin kon er 
nog een traject opgestart worden binnen de bestaande regels.
De helft van de aanmeldingen daar kwamen vanuit het gezinscoachteam; de andere helft 
kwamen de aanmeldingen uit de gezinnen zelf of vanuit partnerorganisaties verbonden 
aan het samenwerkingsverband. 
Omdat er dus vervolgens voor ‘de rest van het jaar geen middelen meer voorzien waren’  
stelde men er een nieuwe aanmeldingsprocedure voor: voor de toekomst zouden vanaf 
2022 alle EKc’s via het onthaalteam aangemeld moeten worden en uit het team van 1G1P 
komen. We hoorden eind 2021 deze signalen ook in andere samenwerkingsverbanden, 
waar de capaciteit volledig benut was. Het zal nog heel wat overleg vragen om te zorgen 
dat deze (mogelijk) extra drempel verlaagd wordt. Gezinnen waar weerstand zit naar 
hulpverlening zouden door zo’n drempel niet uit de boot mogen vallen. 
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8. In enkele regio’s werd (op verschillende manieren) een stafmedewerker van EK© ‘gede-
tacheerd’ en ingezet in het team van gezinscoaches. Slechts in één van die regio’s neemt 
deze medewerker ‘gewoon’ dezelfde taken op als de andere gezinscoaches, in de andere 
regio’s werd gekozen voor de positie als brugfiguur naar EK© en breder burgeriniti-
atieven die met vrijwilligers werken in het algemeen. Dit laatste is voor alle partijen een 
zeer vruchtbare samenwerking. Hoewel ook de brugfiguur ‘op maat’ van het samenwer-
kingsverband deelneemt aan overleg- en samenwerkingsmomenten en huisbezoeken 
evt., lijkt dit vooralsnog de beste manier om als burgerinitiatief onze expertise te delen 
en tot een echte samenwerking te komen. In 2022 plannen we dit ook in andere regio’s 
te bespreken. 

9. Op verschillende plaatsen namen stafmedewerkers van EK© in 2021 ook deel aan werk-
groepen gevormd door partners binnen het samenwerkingsverband. Er werden zo sa-
men inspiratiesessies georganiseerd voor medewerkers vanuit vele partnerorganisaties 
die aan de slag wilden gaan binnen hun eigen organisaties met principes als: evenwaar-
digheid van het gezin, regie aan het gezin en netwerkgericht werken.  Meer nog, er werd 
deelgenomen aan regionale platforms waar sector-overschrijdend gezocht wordt naar 
oplossingen voor zeer complexe, uitdagende of vastgelopen situaties of hulpvragen die 
partners niet onmiddellijk konden opnemen.

10. Hier en daar merkten we het belang van goed na te denken over wie welke positie be-
kleedt en hoe deze positie onze aanwezigheid kan kleuren. Zo leerden we bij een SWV  
dat het aanwezig zijn op zowel beleids- als teamniveau bepalend kan zijn voor de per-
ceptie van het team, zij ervaarden dat a.h.w. als een extra ‘controle’, iets waar we pas na 
verloop van tijd beseften. Als burgerinitiatief zijn wij van bij het begin een zeer horizonta-
le organisatie. We ‘vergeten’ wel eens in samenwerkingen dat dit niet overal (mogelijk) is. 

11. Tot slot blijven er vele vragen binnenkomen die wij niet kunnen beantwoorden omdat 
we voor gezinnen met jonge kinderen enkel financiële middelen hebben vanuit 1G1P. 
Dit zorgt regelmatig voor verwarring binnen een regio. We proberen hier zo constructief 
mogelijk mee om te gaan, om zo weinig mogelijk mensen te ontgoochelen. Zo vroegen 
we soms aan gezinnen om zich aan te melden via 1G1P, een vreemde bocht, maar we 
zagen geen andere oplossing. Uiteindelijk konden we in 2021 helaas op meer dan 25 
aanvragen - waaronder ook enkele vanuit het OCJ - niet positief reageren, juist door dat 
hoger vermelde gebrek aan voorziene middelen binnen 1G1P.

C- Jon ge ren & jong vol was se nen, Werf 3

Samenwerken in coronatijden  

In 2020, bij de start van de pan de mie, liepen er uit zon der lijk veel aan mel din gen bin nen  voor 
jong vol was se nen, zie de tabel op p.16. In 2021 kwam er te rug een even wich ti ge ver de ling 
tus sen de aan mel din gen van (ge zin nen met) jon ge kin de ren en deze van jon ge ren en jong vol-
was se nen.  Alle trajecten duurden langer door Covid-19, ook voor deze laatste groep dus. Dit 
was hier in een veel si tu a ties ex tra las tig was om dat ze ker voor jon ge ren en jong vol was se nen 
voort gang en een vlot te dy na miek in het pro ces no dig zijn om de motivatie bij ieder op peil 
te houden.  En hoe wel we over al sig na len kre gen dat de nood hoog was, za gen we dit niet in 
het aan tal aan mel din gen. 
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Toch gin gen er een 50-tal tra jec ten door voor +14ja ri gen, via BAZ van uit LUS, DOMO en ATK.
- De LUS-pro ces sen wer den o.a. aan ge meld van uit CBAW (= ContextBegeleiding in functie 

van Autonoom Wonen) en een KWE (=Kleinschalige Wooneenheden), maar ook door een 
ou der die de ou der work shop van LUS en Magenta ge volgd had.  

- Van uit DOMO vertrokken naast en ke le tra jec ten waar bij een bud dy in een ge zin in ge zet 
werd, ook een aan tal ‘pa rel tra jec ten’1 door.  

- En ke le bud dies van ATK on der steun den jon ge ren. 
Al ver lie pen deze tra jec ten eer der moei zaam door co ro na, toch za gen we dat meestal het con-
tact met de bud dy de jon ge re a.h.w. ‘over eind hield’. 

Onze con tac ten met Ca chet, de Am bras sa de en an de re jon ge renor ga ni sa ties ston den jam-
mer ge noeg in 2021 op een laag pit je door be per ken de maat re ge len en voor al door  dat deze 
or ga ni sa ties zich zelf voor al richt ten op het di rect on der steu nen daar waar er no den wa ren en 
min der ruim te had den voor nieu we con tac ten of over leg. 

Door  de lockdown werden bij vele organisaties ge plan de work shops en be vra gin gen voor jon-
ge ren uit ge steld of tij de lijk af ge zegd. 
Ge luk kig kon de ou der work shop van LUS en Magenta toch 4 keer door gaan. Tij dens deze 
work shops wer den vaak niet evi den te maar zeer waar de vol le ge sprek ken ge voerd met ou ders 
van kin de ren en jon ge ren met een be per king over het be lang van een net werk, voor zo wel de 
ou ders als hun kind. 
In Leu ven werd een pro ject op ge start met als oor spron ke lijk aan bod : 

• Be kend ma king van de wer kin gen van de part neror ga ni sa ties van BAZ
• Aan bod van 2 work shops naar jon ge ren rond be lang van een net werk
• Op start van 1 link groep met een groep jon ge ren

Dit was de eer ste maan den wat als de pro ces sie van Ech ter nach: het pro ject ver loopt in sa-
men wer king met de werk groep Mind the Gap, waar bij er ze ker be reid heid en in te res se is om 
een aan tal za ken op te star ten, maar ook hier: druk te, co ro na, … vertraagden alles.

Van uit Mind the Gap hoop te men dat er vlug een ont moe tings plek zou zijn in Leu ven. In 
eer ste in stan tie was het idee om te wach ten met de work shops e.d. tot die fy sie ke plek er zou 
zijn. Dan kon daar een uit ge breid aan bod naar de jon ge ren groeien. De be spre kin gen met het 
stads be stuur en de an de re par tij en lie pen echter ook heel traag. Na de zomer besloten we  
aanbod- en lokatieplannen los te kop pe len van el kaar.  
Het plan was om in ie der ge val in 2021 nog 2x een work shop aan te bie den voor jon ge ren in 
sa men wer king met Ark tos. Corona verhinderde  ook dit, het aanbod voor no vem ber-de cem-
ber werd verschoven naar januari-februari 2022. 

Daar naast komt er een link groep van uit LUS in sa men wer king met de No ma den, waar een 
mix ge maakt zal wor den tus sen stu den ten van de KUL en jon ge ren die be roep doen op het 
aan bod van de No ma den.  De eerste voor be rei den de ge sprek ken zijn geslaagd, de ech te ac-
tie kan pas doorgaan in 2022. 

Ook in an de re re gio’s ble ven we con tac ten on der hou den met Mind the Gap en na men we 
van uit BAZ deel aan tal van niet afgelaste, deels digitale, over leg mo men ten en ac ti vi tei ten.

Groeiend inzetten op netwerkbetrokkenheid  

Wat goed luk te, was om in lo pen de tra jec ten de jon ge ren ex tra te be vra gen over de drem pels 
die zij er va ren om hun net werk te be trek ken. Het valt op dat zij ver kie zen om dat net werk ‘er 
1 een bud dy-tra ject ter on der steu ning van kwets ba re zwan ge re vrou wen tij dens de zwan ger schap tot na de 
ge boor te van hun kind
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bui ten la ten’, wan neer er jeugd hulp be trok ken is en ze ker wan neer dit re si den ti e le of in ten sie-
ve hulp is. Het is voor hen vaak on denk baar dat zij zelf re gie zou den heb ben over het ma ken 
van een plan. Hoe wel ze be amen dat be ge lei ders en pro fes sio ne le hulp ver le ners zich in zet ten 
om ook met con text te wer ken, had den bij na alle be vraag de jon ge ren het ge voel dat de stu-
ring naar die con text toe niet van uit hen zelf zou kun nen ko men. 

We juichen na tuur lijk en kel toe  dat men steeds meer in  zet op sa men wer king met fi gu ren uit 
de con text van kin de ren en jon ge ren. Maar het valt te begrijpen dat voor pro fes si o nals het 
niet al tijd dui de lijk is hoe ze dit kun nen re a li se ren, laat staan ver an ke ren bin nen de wer king 
van hun or ga ni sa tie. Tij dens vor min gen voor hulp ver le ners en in spi ra tie ses sies ho ren wij deze 
verzuchting jam mer ge noeg maar al te vaak. Vaak gaat het om tijds ge brek. 
Hulp ver le ners ge ven aan de tijd niet te heb ben om het brede net werk in kaart te bren gen of 
hen bij de be ge lei ding te be trek ken. Hier be doe len we echt al wie enigszins is op een ge zin. 
Bij een EKc zijn dat ge mid deld 12 men sen. 

Vaak gaat het echter ook over twij fels rond het net werk, over be zorgd he den rond de draag-
kracht of zelfs vei lig heid. Vrij wil li gers ne men bij ge zin nen en hun net werk een heel an de re 
po si tie in. Met een andere frisse blik zor gen ze voor een laag drem pe li ge in stap in een ge-
meen schap pe lijk on der steu nings tra ject en mo ti ve ren ze me teen ook me de bur gers om zich 
voor hun me de men sen in te zet ten. Door alle tijd te ne men voor de voor be rei ding, - tijd die zij 
als vrij wil li ger wel kun nen ne men - verhogen ze de kansen op een vei li ge bij een komst. 

En wie kan uit ein de lijk be ter zor gen voor con ti nu ï teit dan het net werk zelf? 
In ie der ge val mer ken we in EKc’s keer op keer dat er ver ras sen de din gen ge beu ren als men-
sen uit de om ge ving van een jon ge re sa men ver ant woor de lijk heid ne men voor een plan. Als 
we de stem van jon ge ren en jong vol was se nen wil len la ten klin ken in het ma ken van hun ei gen 
on der steu nings plan nen, is het no dig dat zij zelf ook ge lo ven dat dat mo ge lijk is. Er is werk 
no dig én on der steu ning om de stem van de meest es sen ti ë le part ners: de jon ge ren in de 
sa men wer king te la ten klin ken en hen te on der steu nen om zich in deze sa men wer king ge lijk-
waar dig te voe len.  

EK© zal de ko men de ja ren blij ven in ves te ren in de sa men wer king met hulp ver le ners. Ve len 
zijn onze or ga ni sa tie en methode ge ne gen en heb ben kun nen er va ren hoe com ple men tair 
onze wer kin gen zijn. We willen hen blij ven in spi re ren om met pe ri fe re vi sie naar jon ge ren en 
hun net werk te kij ken.  

Het blijft een werkpunt: ook in dit jaar stel den we vast dat in zet ten op de krach ten in een 
net werk nog te vaak ge zien wordt als iets wat voor al pre ven tief kan. In com plexe of kri tie ke 
zorgsi tu a ties of wan neer jon ge ren in een re si den ti e le set ting ver blij ven, wor den vaak on ge-
wild netwerkbreu ken ver oor zaakt of be ves tigd of laat een net werk meer los dan no dig is. 
Hoezeer pro fes sio ne le hulp ver le ning meer in zet op kracht ge richt en net werk ver ster kend wer-
ken, is er ook in deze gevallen zel den tijd, ruim te en man daat om ver der te gaan dan het 
be trek ken van en ke le net wer kle den.  Al te vaak kijkt men naar een net werk van uit een draag-
kracht-draag last blik en min der ziet men het als een bron van in for ma tie en op los sin gen. 
Parallel hieraan gaan ook net wer ken zelf vaak een stap ach ter uit om de pro fes sio ne le hulp 
‘haar werk te la ten doen’. Dit ter wijl maxi maal sa men wer ken tussen beide kan zor gen voor 
duur za me ver an ke ring van on der steu nings-en hulp ver le nings pro ces sen.
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Jaarverslag 2021
DEEL 2: Wat met onze ambities voor 2021? 
Voorbemerkingen:
• Net als in 2020 was corona ook in 202 een vervelende spelbepaler voor EK©. Je kan het op 

verschillende plaatsen lezen in deel 1 van dit jaarverslag. Sommige doelen zijn niet gerealiseerd 
door allerlei beperkingen rond beschikbaarheid van mensen en locaties, rond vergader- en sa-
menkomstmogelijkheden. 

•  Daarnaast is er in 2021 intern veel energie gestoken om de werking achter de schermen te ver-
beteren nu we met meer mensen en veel meer partners dan voorheen moeten samenwerken. 
Voortaan werken we met een degelijk uitgewerkt beleidsplan dat het evenwicht tracht te houden 
tussen planmatig en intuïtief werken.  We willen niemand overbelasten, onze draagkracht goed 
bewaken, onze kerndoelen niet uit het oog verliezen, … maar evenzeer ruimte openlaten voor het 
onvoorspelbare en nieuwe kansen die plots kunnen opduiken. Hierbij kregen we veel ondersteu-
ning van Toolbox.be. Meer lees je hierover verder onder de kop Beleidsplan 2022.

Ambitie 1: Als mensen zijn we samen partner. 
• Meer en meer trachten we vrijwilligers te betrekken in de werking naast trajectbegeleiding 

en coaching. Er zijn nog vele ongebruikte talenten binnen EK© aanwezig. 
 De raad van bestuur heeft de gewoonte ingebouwd om quasi elke vergadering een vrij-

williger of andere gast uit te nodigen. Een frisse blik vanuit het werkveld helpt om goede 
keuzes te maken en terzelfdertijd blijkt dat wederzijds een stimulans voor de motivatie. 

• Ondanks de hindernissen die corona opwierp zijn konden er opleidingen en vormingen ge-
realiseerd worden, meestal digitaal en waar kon gekoppeld aan een fysieke terugkomdag. 
De digitale ontmoetingsdag was ook een succes. Intervisies en bevragingen naar meer 
feedback stonden wel op een lager pitje. Het fysiek elkaar ontmoeten blijft belangrijk.  

•  De website is geoptimaliseerd, hij is nog niet het ideaal maar op basis van gebruikersfeed-
back is het al wel een hele verbetering. Op social media blijven we, op facebook na, met 
een achterstand worstelen. We moeten beter en breder inzetten op ict in 2022, met een 
explicieter bevragen van onze vrijwilligers. De klassieke vormen van bekendmaken worden 
stilaan voorbijgestreefd. Binnen de regio Halle-Vilvoorde werken we aan een proefproject 
rond bekendmaking, vnl. naar jongeren toe. We hopen dit nadien als voorbeeld te gebrui-
ken in andere regio’s.  

• De samenwerking met en binnen BAZ blijft lopen. Binnen het zorglandschap blijft verande-
ring en bijsturing troef. We willen en blijven ons overal waar het kan opstellen met de stem 
van de burger.

•  Meer trajecten “draaien” lukte niet zo goed, door corona is de looptijd sterk verlengd, zowel 
gezinnen als EKco’s botsten op grenzen. Toch kwamen er meer aanmeldingen rechtstreeks 
binnen vanuit de betrokkenen zelf, zie de taartdiagrammen  in deel 1.

Ambitie 2: Duurzame groei blijven nastreven
•  De input van vrijwilligers prominenter betrekken werd een vast item in (voorbereiden van) 

beleidsbeslissingen. We trachten dat verder te verbreden in alle nieuwe initiatieven. 
•  Het aantal coaches is uitgebreid en verjongd, meer teamleden verzekeren nu, naast Mir-

jam, de opleidingen.  



•  De samenwerking met Toolbox is verdergezet en heeft goede resultaten opgeleverd. O.a. 
in het organiseren van het team, het opmaken van een adequaat beleidsplan en  algemeen 
advies- en klankbord.

•  Een stoel binnen de bestuursvergdering voor een teamlid is vastgelegd, er wordt nog na-
gedacht over de beste formule voor iets gelijks voor EK©-vrijwilligers. 

• De afronding van 2021 was niet helemaal zoals we gehoopt hadden, niet alle middelen 
werden gebruikt in alle samenwerkingsverbanden omdat er niet voldoende aanmeldingen 
kwamen (zie ook hoger in het jaarverslag 1G1P p.18-20). Gelukkig konden de resterende 
middelen deels nog één jaar overgedragen worden, deels werden ze doorgestort aan de 
betreffende samenwerkingsverbanden. Daarnaast haalden was onze ‘bezettingsgraag – 
het aantal trajecten dat in 2021 lopende was - zeker voldoende om aan de ‘vereisten van 
Opgroeien’ te voldoen. 

• Wat betreft onze positie als burgerinitiatief binnen de ELZ-s: vooral in het najaar 2021 ont-
stond daar ruimte om ons om vergaderingen (al dan niet digitaal) te ontvangen zodat we 
EK© konden voorstellen en onze werking bekendmaken. Dit zetten we voort in 2022. 

•  De projecten met Leuven Restorative City, Janssens Pharma e.d. die tijdelijk plat lagen zijn 
zo goed als kan terug opgenomen. 

•  De algemene vergadering heeft in het najaar o.a. de vernieuwe statuten goedgekeurd. Ze 
speelden in op de nieuwe wetgeving en de veranderingen in onze werkomgeving en dyna-
miek. 

•  Corona leerde ons de mogelijkheden van het digitale. Ofwe nu wilden of niet, we hebben 
er verder mee moeten leven. En we ontdekten ook nieuwe en boeiende kansen, vele EK-
co’s hebben creatief hun contacten en hun EKc’s op zeer diverse wijzen ondanks alles toch 
kunnen laten doorgaan. 

•  het leek een simpel advies om “geduld te hebben” in alles, maar soms bleek dat niet zo. 
Veranderingen lopen dikwijls trager dan verhoopt omdat het niet steeds gaat over het ge-
bruik van goede tools maar wel over nieuwe inzichten en motivaties verwerven.

Ambitie 3: Diversiteit verzorgen in onze groei
•  Hier hebben we gefaald, geen ruimte gevonden om contact te leggen rond advies en coa-

ching met OTA1 . Onze vrijwilligerspool is wel divers maar nog niet alle diversiteit is daar 
aanwezig. Evenmin als we een kennisbasis rond culturele drempels. konden opstarten voor 
EKco’s en coaches. Werk voor 2022 dus. 

Getuigenissen van onze EKco-vrijwilligers

 “Vanuit mijn eigen leven weet ik dat het heel moeilijk is om hulp te vragen, als het echt moei-
lijk is lukt dat soms gewoon niet meer. Maar met een EKC kan je dan gewoon met een paar 
mensen nadenken en praten over wat er misschien zou kunnen gebeuren. Daar geloof ik 
sterk in!” - Hilde

“Wat ik zo fantastisch vind is dat er in een EKC niet alleen een plan wordt gemaakt om iets 
op te lossen, maar dat ook relaties en verbindingen worden aangehaald en hersteld” - Peter

“Deelnemen aan een Eigen Kracht-conferentie spreekt mensen aan om iets te doen, maar 
vooral om iets te betekenen voor iemand om wie je geeft.” - Greet

1  OTA of Ondersteuningsteam Allochtonen, 4 erkende vzw’s in Vlaanderen, gericht op interculturele bemiddeling en coa-
ching, zie o.a. ondersteuningsteamantwerpen.be 

- 24 -  



Jaarverslag 2021
Ein

db
ala

ns
 2

02
1 

(n
a 

de
 g

ew
on

e 
AV

 2
02

2)
20

21
vo

or
 re

s.t
oe

wi
jzin

g
20

21
AC

TIE
F

52
1.

54
1 €

PA
SS

IEF
52

1.5
41

 €
52

1.
54

1 €
Va

ste
 ac

tiv
a

82
6 €

Eig
en

 Ve
rm

og
en

18
2.0

51
 €

21
7.

15
1 €

23
20

00
Ui

tru
sti

ng
2.

67
7 €

13
10

10
Fo

nd
se

n v
r s

oc
iaa

l p
as

sie
f e

ige
n m

idd
ele

n
34

.50
7 €

67
.7

27
 €

23
20

09
Af

sc
hr

ijv
ing

en
 va

n u
itr

us
tin

g
-1

.8
51

 €
13

10
20

Fo
nd

se
n v

r s
oc

iaa
l p

as
sie

f u
it s

ub
idi

es
79

.96
6 €

10
5.

66
0 €

Vlo
tte

nd
e a

cti
va

45
9.

86
7 €

13
20

00
An

de
re

 be
ste

m
de

 fo
nd

se
n

33
.22

0 €
0 €

40
40

00
Te

 in
ne

n o
pb

re
ng

ste
n

60
 €

14
00

00
Ov

er
ge

dr
ag

en
 re

su
lta

at
34

.35
7 €

43
.7

64
 €

40
60

00
Vo

or
uit

be
tal

ing
en

14
.9

60
 €

Vr
ee

m
d v

er
m

og
en

18
7.1

93
 €

18
7.

19
3 €

41
20

00
Te

ru
g t

e v
or

de
re

n b
ela

sti
ng

en
 &

 vo
or

he
ff.

16
9 €

44
00

00
Le

ve
ra

nc
ier

s
3.4

52
 €

3.
45

2 €
41

80
00

Bo
rg

to
ch

ten
 be

taa
ld 

in 
co

nt
an

ten
 (f

in.
 ac

t.)
30

0 €
44

40
00

Te
 on

tva
ng

en
 fa

ctu
re

n
10

8.5
10

 €
10

8.
51

0 €
55

00
00

BN
P P

ar.
Fo

rti
s -

 B
E6

3 0
01

7 1
42

1 3
90

8
24

6.
33

9 €
44

41
00

Op
 te

 m
ak

en
 cr

ed
itn

ot
a's

2.5
54

 €
2.

55
4 €

55
00

10
Sp

aa
rre

k. 
Fo

rti
s -

 B
E9

4 0
34

2 8
55

9 2
31

4
16

3.
68

2 €
45

30
00

In
ge

ho
ud

en
 vo

or
he

ffi
ng

en
14

.77
9 €

14
.7

79
 €

55
00

20
Sp

aa
r F

or
tis

 - B
E6

0 0
34

3 0
63

8 5
07

0
39

.7
43

 €
45

40
00

Rij
ks

die
ns

t s
oc

ial
e z

ek
er

he
id

14
.59

9 €
14

.5
99

 €
58

00
00

In
ter

ne
 ov

er
bo

ek
ing

en
-5

.3
86

 €
45

50
00

Be
zo

ldi
gin

ge
n

3.9
13

 €
3.

91
3 €

45
60

00
Va

ka
nt

ieg
eld

38
.56

0 €
38

.5
60

 €
46

00
00

On
tva

ng
en

 vo
or

afb
eta

lin
ge

n b
es

tel
lin

ge
n

75
 €

75
 €

48
80

00
Bo

rg
 on

tva
ng

en
 co

nt
an

ten
75

0 €
75

0 €
Ov

er
lop

en
de

 re
ke

nin
ge

n
60

.8
48

 €
Ov

er
lop

en
de

 re
ke

nin
ge

n
11

7.1
97

 €
11

7.
19

7 €
49

00
00

Ov
er

 te
 dr

ag
en

 ko
ste

n
4.

28
7 €

49
30

00
Ov

er
 te

 dr
ag

en
 op

br
en

gs
ten

11
7.1

97
 €

11
7.

19
7 €

49
00

10
Ov

er
 te

 dr
ag

en
 ko

ste
n (

ba
nk

)
55

0 €
49

10
00

Ve
rk

re
ge

n o
pb

re
ng

ste
n

56
.0

10
 €

Re
su

lta
at 

vo
or

 to
ew

ijz
ing

 do
or

 AV
-2

02
1

35
.10

1 €
0 €

To
e t

e w
ijz

en
 re

su
lta

at
35

.10
1 €

0 €
to

tal
en

52
1.

54
1 €

52
1.5

41
 €

52
1.

54
1 €

1

DEEL 3: De jaarrekening 2021
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Resultaatrekening 2021 (na de gewone AV 2022)
2021 2020 2021 2020

Bedrijfskosten 631.330 € 469.889 € Bedrijfsopbrengsten 666.551 € 497.002 €
61 Diverse kosten 260.127 € 173.325 € 70 Omzet 29.501 € 11.978 €
610100 Huur zaal 1.956 € 3.912 € 700001 Opleiding Vrijwilligers 100 €
610110 Huur kantoorruimte 6.300 € 5.400 € 700004 Vorming/presentatie/workshop 140 € 1.920 €
611000 Kantoormaterieel 6.048 € 7.489 € 700005 Trajecten 29.361 € 10.000 €
611010 Representatie 4.227 € 5.159 € 700007 Documentatie 43 €
611030 Kantoorinrichting 461 € 777 € 708000 Toegekende kortingen -85 €
611100 Documentatie 31 € 114 € 73 Giften, subsidies en premies 623.001 € 474.362 €
612000 Verplaatsingen vrijwil./verenigingswerk. 4.890 € 4.397 € 732000 Giften 417 €
612110 Parking 57 € 23 € 737000 Subsidies JW (W1-W3) 452.582 € 357.659 €
612200 Vrijwil./verenigingswerk.- vergoeding 14.160 € 11.151 € 737001 Subsidies VIPA 720 €
613300 Website en software 7.237 € 4.955 € 737009 Overdracht subsidies JW 140.668 € 96.357 €
613400 Boekhouding 3.868 € 3.842 € 737010 Subsidies BAZ 14.900 € 8.137 €
613500 Wettelijke publicaties 134 € 738000 VIA-middelen 4.998 € 3.152 €
614100 Verzekering 4.878 € 4.901 € 738100 VOP-premie 9.132 € 8.467 €
615000 Sociaal secretariaat 5.393 € 5.018 € 738200 VIVO-middelen 173 €
615100 Beheer maaltijd -& ecocheques 910 € 915 € 74 Andere bedrijfskosten 14.050 € 10.663 €
616000 Lidgeld 227 € 225 € 743070 Vrijstelling BV 636 € 488 €
616100 Portkosten 3.205 € 1.974 € 744000 Diverse opbrengst 11.825 € 10.175 €
616200 Telefoon 6.346 € 5.417 € 746400 Recuperatie maaltijdcheques 1.589 €
616300 Bijscholing 95 € 1.135 €
616500 Prestaties externe trainers 1.313 € 2.697 €
616610 Drukwerk 2.301 € 3.513 €
616700 Reis- en verblijfskosten 120 € 205 €
616710 Werkingskosten SWV - W1 5.619 € 13.892 €
616711 Doorstorten subsidies SWV - W1 76.470 €
616712 Restbedrag subsidies SWV - W1 54.416 € 45.730 €
616713 Werkingskosten BAZ - W1 14.000 €
616720 Werkingskosten BAZ - W3 23.900 € 24.016 €
616800 Provisie afrekening kosten 11.700 € 16.336 €
62 Personeelskosten 370.311 € 295.747 €
620200 Bezoldigingen : Bedienden 254.346 € 213.747 €
621000 Werkgeversbijdragen sociale verzekering 74.943 € 47.466 €
623000 Overige personeelskosten 1.444 €
623200 Verzekering AO 2.032 € 1.501 €
623400 Kosten eigen ad werkgever 16.568 € 10.918 €
623600 Maaltijdcheques 11.656 € 11.040 €
623700 Ecocheques 1.750 € 1.396 €
625010 Toevoeging vakantiegeld 38.560 € 30.989 €
625110 Terugneming vakantiegeld -30.989 € -21.309 €
63 Afschrijvingen 892 € 817 €
630232 Afschrijvingen op uitrusting 892 € 817 €

Bedrijfsresultaat 35.221 € 27.113 €
65 Financiële kosten 121 € 180 € 75 Financiële opbrengsten 0 € 0 €
657000 Diverse financiële kosten 120 € 180 € 757010 Betalingsverschil aankoop 0 €
659990 Rekenverschillen 1 €

Resultaat voor toewijzing door AV 35.101 € 26.933 €
toev. aan soc. passief eigen mid. 33.220 € 26.933 € Onttrekking overgedr. result. 28.743 €
toev. aan soc. passief uit subs. 25.694 € 34.357 € onttrekking bestem. fondsen 33.220 € 5.614 €
toev. aan overgedragen res/ 9.407 €
totalen na toewijzing resultaat 699.771 € 531.359 € 699.771 € 531.359 €
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Beleidsplan 2022
Een groeiproces

In de tweede helft van 2021 startten bestuur en kernteam een proces om een goed strate-
gisch en realistisch plan uit te werken. Iets dat onze groeiende organisatie meer houvast zal 
geven op lange termijn.  

Vanuit onze basisambities zijn er zo strategische doelen bepaald, items die vooral het bestuur 
moet bewaken. Die zijn dan door het team uitgewerkt in operationele doelen gekoppeld aan 
verantwoordelijken binnen en buiten het team. Deze laatsten zijn dan verantwoordelijk voor 
concrete acties die al het vorige vorm moeten geven. 

Mogelijk lijkt dit voor buitenstaanders iets teveel mumbo-jumbo en managementjargon. In 
praktijk liet het ons als ploeg van vrijwilligers en personeelsleden samen nadenken over onze 
kernopdracht, over wat haalbaar is, nu en op langere termijn, over wat ieder aan werklast 
dragen kan en vooral ook hoe we in een groter team toch transparant kunnen samenwerken 
als ondersteuning van onze vrijwilligers en burgers. 

Het blijft een groeiproces. Er zijn evaluatiemomenten gepland. Telkens zal er dan verder 
verfijnd en bijgestuurd worden. Het blijft ook koorddansen tussen een meer intuïtieve aanpak 
en een zuiver planmatige uitwerking. Ondertussen willen we wel soepel kunnen inspelen op 
de actualiteit en nieuwe kansen die zich onverhoopt zouden aanbieden. 

In heel dit proces zijn we goed ondersteund door de deskundigen van toolbox.be, ook 
vrijwilligers. 

Onze ambities en strategische doelen

Ambitie 1: Als mensen zijn we samen partners.

Een vereniging als EK© draait door persoonlijke inzet. Zonder onze vrijwilligers geen EK©. 
Vrijwillig engagement vereist zorg vanuit het team en bestuur. Maar even willen we ons fo-
cussen op de inzet van de hulpverleners als tussenpersoon naar burgers en als partners, zij 
blijven nog dikwijls het kanaal langs waar burgers ons bereiken. Tot slot blijven er de burgers 
als finale doelgroep. Nog te veel zijn we bij hen te weinig gekend, blijven we onbereikbaar 
voor mensen die op zoek zijn naar gepaste steun.

1 Actiever betrekken van vrijwilligers in feitelijke organisatie van EK© zodat ook hun input 
prominent mee op de agenda verschijnt en we ons DNA als burgerinitiatief verder 
verankeren. 

 Niet alleen willen we meer vrijwiligers betrekken in het bestuur en het kernteam, we willen ook dit 
jaar een soort Eigen Kracht-traject opzetten rond de eigen werking en samenwerking in EK©. 

2 Het organiseren van een evenement waarbij al onze vrijwilligers de kans krijgen elkaar te 
(her)ontmoeten, hun input kunnen geven en een stand van zaken van onze organisatie 
kunnen nuttigen.

 Onze ontmoetingsdag dus, post-corona: terug in levende lijve.
3 Kansen op zelforganisatie van intervisies blijven aanbieden.

- 27 -  



 We willen meer kansen scheppen voor EK©-coördinatoren om ervaringen uit te wisselen en zo 
de kwaliteit van onze werking te verhogen. 

4 De opleidingen op peil houden.
 O.a. met het inzetten van meer begeleiders. 
5 Optimaliseren van de website, intranet en sociale media.
 We gebruiken nog onvoldoende de mogelijkheden van die informatica-platformen.
6 Het opzetten van een waarderingsbeleid voor (en door) vrijwilligers.
 Heel onze werking staat of valt met vrijwilligersinzet. We willen de waardering die ze verdienen 

zo concreet mogelijk maken.
7 De werkgroep rond bekendmaking op maat van burgers en professionals opvolgen.
 Vertrekkend vanuit onze werking in de regio Halle-Vilvoorde willen we de lessen die daar geleerd 

zijn ook in andere regio’s delen. O.a. rond hoe we de drempels voor jongeren naar EKc toe kunnen 
verlagen. 

8 Ons engagement in BAZ naar lokale initiatieven verder zetten om zo mee richting te 
geven.

 Als mede-oprichters van BAZ willen we daar actief blijven, vnl. in het team ZorgzameBAZ.
9 Het aantal aangeboden vormingen voor professionele hulpverleners heropstarten, liefst 

deels in coproductie met hun organisaties.
 Nog steeds blijft de professionele hulpverlening een belangrijke schakel bij vele aanmeldingen.  

Nog steeds lijken we daar nog onvoldoende bekend. 

Ambitie 2: Duurzame groei blijven nastreven

We willen op lange termijn bakens verzetten naar meer samenredzaamheid bij burgers en in 
onze samenleving. Daarom blijven we mikken op een duurzame groei. zonder ons DNA als 
burgerinitiatief toverliezen.  De stem en de inzet van de zich engagerende burger moet de 
klemtoon blijven voeren, binnen onze vereniging en binnen het nieuwe welzijnslandschap.
Goede ondersteuning van en verbinding met en tussen onze vrijwilligers en personeel blijft 
essentieel en willen we als continue aandachtspunt goed bewaken.

10 Het coachingskader voor iedere vrijwilliger verder verstevigen door het aantal coaches en 
hun intervisiekansen te bewaken.

 Ooit kon elke EK©-coördinator in haar/zijn traject beroep doen op Mirjam als coach, nu zijn er 
12 coaches die hier voor klaar staan, we willen dit aantal verder verhogen om zo meer op maat 
en draagbaar te kunnen werken.

11 Het optimaliseren van onze dagelijkse communicatiemiddelen & samenwerkingstools, 
zowel binnen het team als naar het bestuur toe, om de onderlinge band blijvend te 
onderhouden.

 We willen geen top down organisatie zijn, eerder een ploeg met een gezamenlijk doel, leunend 
op een goede interne communicatie en onderlinge uitwisseling.

12 Het verankeren van een ‘welzijnskader’ dat enkele concrete acties en tools kent om het 
welzijn en de persoonlijke begeleiding van het team te surveilleren.

 Als werkgever willen we consequent zijn met onze EK©-filosofie en ook personeelsleden goed 
ondersteunen. 

13 Inzetten op werkveldverzorging op korte én lange termijn.
 We willen realistisch inzetten op én meer trajecten, én meer bereik bij burgers én meer bekendheid 

bij hulpverlening. En dat alles graag in een gezonde financiële setting op korte en op langere 
termijn.

14 Verder inzetten op efficiëntie en effectiviteit van onze werking.
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 Vnl. door het verder zetten van dit jaarplantraject en deze doelgerichtheid  structureel in onze 
werking verankeren.

Ambitie 3: Diversiteit verzorgen in onze groei

Openheid naar diversiteit moet in ons DNA zitten. Als EK© alle burgers wil bereiken voor 
wie een EKc zinvolle steun kan zijn willen we steeds oog hebben voor de diversiteit in onze 
samenleving. We willen niet vervallen het zoeken naar “cultureel gelijke” coördinatoren voor 
de diverse subculturen in ons land. De positie van de EKo’s als “buitenstaander” is juist een 
pluspunt, mits die kan terugvallen op een goede interne ondersteuning. Toch moeten we in 
onze organisatie meer oog hebben voor het diversiteitsaspect. In de hele corona-periode is 
er helaas weinig aan gewerkt.  

15 Zorg voor deskundige begeleiding en een kennisbasis voor EK©. 
We willen contact leggen en houden met OTA voor advies & coaching terzake. (OTA: zie bv. 
ondersteuningsteamantwerpen.be)

Tot slot toch nog even het breder advies van Jef Mostinckx op de OD2021 aanhalen: 
“Heb geduld”.  In alles lijkt het wijs om dit als richtsnoer te blijven gebruiken. EK©-
coördinatoren én vrijwilligers zonder trajectambities, bestuur én kernteam, vrijwilligers én 
personeelsleden, allemaal samen is het goed om te besefen dat overhaasting en snelle 
resultaten niet steeds de beste ambities zijn.

De begroting voor 2022
 
De begroting om al deze ambities waar te maken vind je op de volgende pagina.
Het basisprincipe was continuïteit. Omwille van de vele aanpassingen en bijsturin-
gen in het zorglandschap is het moeilijk scherp af te lijnen waar en hoeveel extra 
financiering beschikbaar zal zijn. 
De voornaamste verschillen met de reële cijfers van 2021 werden op de komende AV 
toegelicht. Enkele opvallende zijn o.a. 
- een stijging bij 700005 Trajecten omdat meer en meer partners trajecten lijken in 
te kopen op factuur i.p.v. ze binnen afgesproken enveloppes te boeken. De gewone 
subsidies zijn geraamd op  de actuele regelgeving en de bestaande anciënniteiten. 
- de werkingskosten BAZ (zie onder 6167…) werden in 2021 onvoldoende opgeno-
men door onze BAZ partners, het verschil is gebruikt voor BAZ-trajecten in eigen 
beheer. In 2022 hopen we dat die collega’s meer gebruik maken van hun toegestane 
subsidies hier. 
- De kosten eigen aan de werkgever (rek. 623400) is quasi dubbel zo groot begroot 
als gerealiseerd in 2021 door stijgende vervoerskosten post-corona en de gestegen 
personeelsbezetting.
- uiteindelijk hopen we dat er slechts een minimaal resultaat over te dragen zal zijn 
naar 2023: we willen immers meer trajecten aan burgers aangeboden hebben. 
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Begroting 2022 (voor de gewone AV 2022)
2021 2022 2021 2022

Bedrijfskosten 631.330 € 703.957 € Bedrijfsopbrengsten 666.551 € 737.609 €
61 Diverse kosten 260.127 € 293.450 € 70 Omzet 29.501 € 49.576 €
610100 Huur zaal 1.956 € 2.500 € 700001 Opleiding Vrijwilligers
610110 Huur kantoorruimte 6.300 € 6.300 € 700002 Recuperatie kosten opleiding 500 €
611000 Kantoormaterieel 6.048 € 6.000 € 700004 Vorming/presentatie/workshop 140 € 150 €
611010 Representatie 4.227 € 4.500 € 700005 Trajecten 29.361 € 48.926 €
611030 Kantoorinrichting 461 € 100 € 700007 Documentatie
611100 Documentatie 31 € 100 € 708000 Toegekende kortingen
612000 Verplaatsingen vrijwil./verenigingswerk. 4.890 € 5.500 € 73 Giften, subsidies & premies 623.001 € 672.733 €
612050 Verplaatsingen anderen 0 € 50 € 732000 Giften 300 €
612110 Parking 57 € 150 € 737000 Subsidies JW (W1-W3) 452.582 € 515.416 €
612200 Vrijwil./verenigingswerk.- vergoeding 14.160 € 16.000 € 737001 Subsidies VIPA 720 € 720 €
613300 Website en software 7.237 € 7.500 € 737009 Overdracht subsidies JW 140.668 € 117.197 €
613400 Boekhouding 3.868 € 3.900 € 737010 Subsidies BAZ 14.900 € 25.000 €
613500 Wettelijke publicaties 0 € 200 € 738000 VIA-middelen 4.998 € 5.000 €
614100 Verzekering 4.878 € 5.000 € 738100 VOP-premie 9.132 € 9.000 €
615000 Sociaal secretariaat 5.393 € 6.560 € 738200 VIVO-middelen 100 €
615100 Beheer maaltijd -& ecocheques 910 € 1.200 € 74 Andere bedrijfskosten 14.050 € 15.300 €
616000 Lidgeld 227 € 950 € 743070 Vrijstelling BV 636 € 600 €
616100 Portkosten 3.205 € 3.000 € 744000 Diverse opbrengst 11.825 € 13.000 €
616200 Telefoon 6.346 € 6.500 € 746400 Recuperatie maaltijdcheques 1.589 € 1.700 €
616300 Bijscholing 95 € 300 €
616500 Prestaties externe trainers 1.313 € 3.000 €
616610 Drukwerk 2.301 € 3.000 €
616700 Reis- en verblijfskosten 120 € 300 €
616710 Werkingskosten SWV - W1 5.619 € 6.000 €
616711 Doorstorten subsidies SWV - W1 76.470 € 76.470 €
616712 Restbedrag subsidies SWV - W1 54.416 € 60.370 €
616713 Werkingskosten BAZ - W1 14.000 € 15.000 €
616720 Werkingskosten BAZ - W3 23.900 € 40.000 €
616800 Provisie afrekening kosten 11.700 € 13.000 €
62 Personeelskosten 370.311 € 410.208 €
620200 Bezoldigingen : Bedienden 254.346 € 281.852 €
621000 Werkgeversbijdragen sociale verzekering 74.943 € 72.000 €
623000 Overige personeelskosten 1.444 € 1.500 €
623200 Verzekering AO 2.032 € 2.694 €
623400 Kosten eigen ad werkgever 16.568 € 27.500 €
623600 Maaltijdcheques 11.656 € 15.089 €
623700 Ecocheques 1.750 € 2.000 €
625010 Toevoeging vakantiegeld 38.560 € 38.560 €
625110 Terugneming vakantiegeld -30.989 € -30.989 €
63 Afschrijvingen 892 € 300 €
630232 Afschrijvingen op uitrusting 892 € 300 €

Bedrijfsresultaat 35.221 € 33.652 €
65 Financiële kosten 121 € 150 € 75 Financiële opbrengsten 0 € 0 €
657000 Diverse financiële kosten 120 € 150 € 757010 Betalingsverschil aankoop
659990 Rekenverschillen 1 €

Resultaat voor toewijzing door AV 35.101 € 33.502 €
Nog toe te wijzen door de AV 35.101 €
aanvulling sociaal fonds (o.v.) 15.493 €
te bestemmen resultaat vzw (o.v.) 18.009 €
totalen 666.551 € 737.609 € 666.551 € 737.609 €
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Leeswijzer
Afkortingslijst

EK© = vzw Eigen Kracht Centrale (m.a.w. de organisatie en rechtspersoon) met 
 RVB, AV & DB = de raad van bestuur, de algemene vergadering en het dagelijks bestuur 

van onze vzw EK©
EKc en EK©-traject = Eigen Kracht-conferentie, het EK©-besluitvormingsmodel (m.a.w. onze 

werkmethode en aanpak in ieder traject)
EKco en EK©-coördinator = vrijwilliger-coördinator bij een EKc

1G1P = Eén Gezin, Eén Plan, 15 lokale samenwerkingsverbanden tussen alle organisaties 
die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden en partners als de Huizen van het Kind, het 
CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en vele andere die eerstelijnshulpverlening 
aanbieden. (https://www.ééngezin-éénplan.be/#/)

BAZ = BurgersAanZet is het samenwerkingsverband met de collega’s burgerinitiatieven ATK, 
Hôme-start (Domo), LUS & MAGENTA. Doel is om expertise over kracht- en netwerkge-
richt werken voor en door burgers toegankelijk te maken. (https://www.burgersaanzet.be)

ELZ = Eerstelijnszones zijn door de Vlaamse overheid opgericht om het werk van lokale over-
heden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een degelijke 
eerste lijn te krijgen in heel Vlaanderen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is 
voor iedereen. (https://www.eerstelijnszone.be/home)

FGC = Family Group Conference, de internationale Engelse benaming voor een EKc. 
EUFGC = European Family Group Conference, de Europese koepelvereniging
IIRP = International Institute for Restorative Practices, de internationale koepel van ver-

enigingen die rond een herstel gerichte aanpak werken, vnl in het justitiële veld.
KNW = krachtgericht en netwerkversterkend werken
OCJ = Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
SWV = samenwerkingsverband, vnl. binnen 1G1P-aanpak
Toolbox.be = een vzw van vrijwilligers die vanuit hun professionele ervaring en expertise 

sociale, milieu en culturele organsiaties ondersteunen naar kwaliteitsverbetering. (https://
www.toolbox.be/)

VWV = Vlaams Welzijnsverbond, koepelorgansiatie en belangren verdediging binnen dezorg-
sector. (https://www.vlaamswelzijnsverbond.be) 
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www.eigenkrachtcentrale.be

Als afsluiter even terug naar onze bronnen: 

«Family group conferencing is a process that includes:

• the extensive and comprehensive preparation of everyone involved, before 
the conference
• an inclusive process where careful endeavours are made to ensure all 
relevant information and participants are gathered
• a whānau or family-led conference to work through concerns, and 
protective actions that are needed to form a positive and sustainable plan 
with actions that ensure the safety and wellbeing of te tamaiti (= kind) or 
rangatahi (= tiener)
• where te tamaiti or rangatahi has offended, addressing the interests of 
any victims and ensuring accountability of te tamaiti or rangatahi for their 
behaviour
• support being provided to te tamaiti or rangatahi and their whānau or 
family after the conference to ensure all aspects of the agreed plan are 
completed successfully.»

(definitie Family group conferencing - Oranga Tamariki Act 1989 - New Zealand) 


