
Kwetsbaarheden en krachten

Het minste wat je van de hulp en ondersteuning in onze contreien kan 
zeggen, is dat ze aan vele veranderingen onderhevig is geweest. Zowel pro-
grammatorische, organisatorische, budgettaire als inhoudelijke verschui-
vingen hebben de dienst uitgemaakt. Het onderwerp van dit boek, Eigen 
Kracht-conferenties (EK-c), is één van die verschuivingen die een wezen-
lijke shift in denken, kijken en doen vraagt. Zowel gezinnen, informele net-
werken, hulpverleners, diensten en beleidsmakers staan hier voor een uit-
daging. Of zoals de auteur van dit boek, Mirjam Beyers, zelf ook stelt: “we 
zien enthousiasme, maar we zien ook veel aarzelingen”. Deze aarzelingen 
vormden voor haar een uitdaging om de grond ervan te verkennen, denk-
kaders en visies over gezinnen, opvoeden en hulpverlening daarover op het 
spoor te komen en toe te lichten. Doorheen deze zoektocht komen ook de 
kwetsbaarheden van de verschillende betrokkenen in het vizier. En nee, het 
gaat dan niet alleen over de kwetsbaarheden van gezinnen, maar ook over de 
kwetsbaarheden van hulpverleners, diensten, organisatie- en beleidsstruc-
turen. Ook deze kwetsbaarheden verdienen erkenning. Temeer omdat ze 
evenzeer zoals de krachten, sterktes en mogelijkheden mee bepalend zijn 
voor de rol die elk van deze betrokkenen kan opnemen. Zo blijkt bijvoor-
beeld dat het tot op heden niet evident is om vanuit een hulpverleningscon-
text sociale steun te bevorderen en een sociaal netwerk op te bouwen. Eigen 
Kracht-conferenties beogen net de voorwaarden te creëren opdat gezin-
nen dit netwerk kunnen opbouwen of verder uitbouwen. Dit is één van de 
punten waarin ook de brede gelaagdheid van empowerment uitdrukkelijk 
naar voren komt. Gezinnen en hun omgeving worden immers ondersteund 
om aan het woord te komen, om vanuit een verbondenheid beslissingen te 
nemen, om op maat van het gezin de krachten van het informele en pro-
fessionele netwerk aan te spreken en in te zetten. Kortom, ze worden on-
dersteund om de regie in handen te nemen en een ‘meer omvattend, breed 
gedragen plan’ op te maken en met steun van anderen uit te voeren.

De regie in handen nemen is ook wat we bij de auteur van dit boek uitge-
sproken terugvinden. Haar engagement binnen de Eigen Kracht-conferen-
ties en haar keuze om de opleiding Gezinswetenschappen te starten zijn 
maar twee voorbeelden die dat illustreren. In het voorwoord van haar eind-
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proef schreef Mirjam: “Het schrijven van deze eindproef was boeiend en 
inspirerend. Voor mij een sluitstuk van de opleiding die het mogelijk maakte 
mijn (levens)ervaring met de studie te combineren.” Ik hoop evenwel dat 
deze inspiratie, alsook de kritische blik zich verder mag zetten en dat niet 
alleen voor de auteur, maar ook voor Eigen Kracht-coördinatoren en mede-
werkers, voor hulpverleners, voor beleidsmensen, alsook voor (toekomstige) 
studenten én voor gezinnen. De concrete handvatten die zij ontwikkelde 
(o.a. folder voor professionals, opleidingsmateriaal voor EK-coördinatoren) 
en uiteraard ook dit boek, kunnen helpen om de eerder vermelde aarze-
lingen het hoofd te bieden. Ze sporen aan om Eigen Kracht-conferenties 
verder op de kaart te zetten.
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