
Activiteiten verslag 

De participatie samenleving streeft ernaar dat burgers zoveel mogelijk zelf en met steun van hun 

netwerk problemen in hun leefsituatie voorkomen en aanpakken. Ook in de Jeugdwet ligt het accent 

op regie bij en steun voor ouders vanuit hun eigen omgeving bij opvoeden en veilig opgroeien 

(familiegroepsplan). Eigen Plan ondersteunt hierbij vanuit een onafhankelijke positie zowel de burger 

als de betrokken hulpverlening. 

Wat Eigen Plan doet 

Het realiseren van een gedragen plan waarin burgers samen met mensen uit hun netwerk 

formuleren wat zij willen bereiken voor hun huishouden, één of meerdere gezinsleden en/of voor de 

situatie waarin zij zich bevinden. Ter voorkoming van geïndiceerde hulp of om juiste hulp toe te 

voegen. 

Als onafhankelijke organisatie leggen we het accent op samenwerking en verbinding met de 

beroepskrachten, zodat elk Eigen Plan een co-creatie is van de eigen kring én de professional. Dit 

vraagt een voortdurend proces van overleggen, inspireren, coachen, evalueren en steeds opnieuw 

maatwerk leveren. Maar bovenal blijven bewaken dat de plannen gedragen worden door de mensen 

zélf en dat ze daadwerkelijk oplossingen en perspectief bieden! 

Hoe ziet een Eigen Plan traject eruit 

Onze modulaire werkwijze is cliëntgericht en kostenbewust; de Eigen Plan aanpak is procesmatig in 

stappen verdeeld. Zo bieden we maatwerk, doen alleen wat nodig is. Een Eigen Plan traject is een 

vrijwillig proces. Iedere module wordt afgerond met de vraag: is het klaar of is er nog iets nodig. 

Inspireren van professionals 

Eigen Plan coach als specialist binnen reguliere overleggen/casuïstiek 

Een Eigen Plan specialist ondersteunt professionals bij het betrekken van het eigen netwerk, zowel in 

de werkwijze van de professional zelf, als bij het eventueel inzetten van een familiegroepsplan. De 

coach sluit op verzoek van een team aan bij casuïstiekoverleg, kan geconsulteerd worden door een 

teamlid en eventueel meedoen in een gesprek met cliënt om accent op netwerk te helpen leggen 

(coaching on the job). 

Serious game 

De game is een inspirerende, leuke en alternatieve manier als ondersteuning voor de 

werkzaamheden van professionals waarbij je het met elkaar moet doen: netwerk, huishouden en 

eventuele betrokken hulpverlening om tot een duurzame oplossing te komen. Het levert inzichten en 

vaardigheden op t.a.v. samenwerken binnen het sociaal domein, waarbij de eigen kracht en 

(samen)redzaamheid wordt versterkt. Het doel van een serious game is een spel met een ander doel 

dan puur vermaak. Het verschaft inzicht en bewustwording. In een periode van twee uur wordt dit 

spel met een groep gespeeld onder leiding van twee moderatoren. Aan het eind wordt met elkaar 

gedeeld welke inzichten het spel opgeleverd heeft. 


