Opbrengst Eigen Kracht-conferenties: effecten en baten
Uit alle in Nederland verrichtte onderzoeken blijkt dat Eigen Kracht-conferenties
effectief zijn, ook in complexe situaties zoals in de jeugdbescherming, bij huiselijk
geweld of bij zogenaamde multi-probleemgezinnen. De kosten zijn relatief laag, cliënten
tevreden en vrijwel altijd blijkt de kwaliteit van het plan dat families maken goed, zowel
volgens de families als professionals. De meerderheid van de plannen wordt uitgevoerd
en leidt tot het oplossen van de problemen en voorkomen van escalatie. Eigen Krachtconferenties zijn daarmee niet alleen effectief, maar in veel gevallen ook kostenbesparend. Families zetten namelijk hun eigen hulpbronnen in (substitutie) en kiezen
meer dan professionals voor ambulante hulp thuis en (netwerk)pleegzorg in plaats van
residentiële jeugdzorg. In Nederland is alleen nog kleinschalig onderzoek gedaan naar
de financiële opbrengst van Eigen Kracht-conferentiesi, maar de trends wijzen in
dezelfde richting als de resultaten van onderzoek naar Family Group Conferences (FGC)
uit internationale studies.
De Nederlandse studies zijn door verschillende onderzoeksbureaus verricht en variëren in opzet
en schaalgrootte. De studies gaan alleen over het model van de Eigen Kracht-conferenties.
Netwerkbenaderingen die door hulpverleners worden uitgevoerd, zijn dan ook niet in deze
onderzoeken betrokken.
Kenmerkend voor het model van de Eigen Kracht-conferentie is de positie van de onafhankelijke
Eigen Kracht-coördinator, die niet verbonden is aan een besluitvormende of hulpverlenende
organisatie. De Eigen Kracht Centrale hecht eraan te benadrukken dat de hieronder beschreven
baten en effecten zich in die situatie voordoen. De Centrale meent dat leidinggeven en
deelnemen aan een besluitvormingsproces alleen mogelijk is als er sprake is van machtsgelijkheid. Dit is niet het geval als professionals het besluitvormingsproces van families
faciliteren, aangezien deze professionals per definitie een dubbelrolii vervullen.
Op grond van de onderzoeken is het volgende te concluderen over de effectiviteit van Eigen
Kracht-conferenties:
Bevordering van sociale cohesie
Eigen Kracht-conferenties bevorderen de sociale cohesie. De kring van actieve betrokkenen rond
een familie wordt vergroot. Dit gebeurt allereerst tijdens de Eigen Kracht-conferentie.
Gemiddeld komen 13 personen naar een Eigen Kracht-conferentie. Deze personen brengen hun
kennis in en werken mee aan het bedenken en uitvoeren van een oplossing. Kinderen en
jongereniii waarderen het feit dat in de familie- en bekendenkring aan een oplossing wordt
gewerkt. De toename van sociale cohesie stabiliseert na de conferentieiv en is na 9 maanden nog
waarneembaar. Ouders geven aan meer steun te ervaren bij de opvoeding en minder steun te
behoeven dan ten tijde van de conferentie. Sociale samenhang bevordert het welzijn van
kinderen. Ook is er een relatie tussen de kwaliteit van ouderschap en de kwaliteit van de sociale
omgevingv. Door een Eigen Kracht-conferentie worden de met elkaar samenhangende en elkaar
versterkende processen van verwaarlozing door de sociale omgeving, verwaarlozen van de
sociale omgeving en het verwaarlozen van een kind doorbroken.
Verbetering van de situatie van het kind
De uitvoering van de plannen die tijdens een Eigen Kracht-conferentie zijn gemaakt, leiden tot
een verbetering van de situatie van het kind. Het aantal zorgpunten neemt af. Dit gebeurt
aanmerkelijk sneller dan in situaties waarin geen Eigen Kracht-conferentie heeft
plaatsgevondenvi. Zowel professionals als familieleden nemen een verbetering in veiligheid en
welzijn van het kind waar. Onderzoek naar de inzet van Eigen Kracht-conferenties in de
jeugdbescherming toont aan dat Eigen Kracht minstens zo goed presteert als de reguliere
praktijk als het gaat om het bevorderen van de veiligheid van kinderen. Waar een
uithuisplaatsing van een kind aan de orde is, valt op dat kinderen korter uit huis worden
geplaatst en vaker terecht komen binnen familie en netwerk.
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Figuur 1 – Verandering in het totaal aantal zorgpunten voor gezinnen met en zonder conferentievii

Activeren van familie en bekenden
Families en bekenden komen niet alleen naar de conferentie, zij bieden ook actief hun hulp en
steun aan. Gemiddeld komt 80% van de afspraken die in de plannen zijn vastgelegd voor
rekening van familie en bekendenviii. Zij vormen zo een belangrijke hulpbron. Uit follow-up
onderzoek blijkt dat het merendeel van de aangeboden steun en hulp ook daadwerkelijk gegeven
wordt. Het merendeel van de plannen wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerdix.
Afname zorgconsumptie
In Nieuw-Zeelandx, waar FGC een wettelijk vastgelegd recht is, heeft de inzet van FGC’s geleid
tot grote veranderingen: het aantal kinderen onder overheidszorg is met 60% afgenomen, het
aantal netwerkplaatsingen is toegenomen en het aantal rechterlijke maatregelen aanzienlijk
afgenomen. Er zijn meerdere aanwijzingen dat ook in Nederland de zorgconsumptie afneemt als
Eigen Kracht-conferenties worden ingezet. Zo blijkt uit onderzoek in de jeugdbeschermingxi dat
het aantal zorgpunten in gezinnen waar een Eigen Kracht-conferentie gehouden is sneller
afneemt dan in gezinnen zonder conferentie. Er is dus minder lang zorg nodig waardoor de
hoeveelheid professionele zorg in totaal afneemt. In de jeugdbescherming is het aantal
uithuisplaatsingen bij gezinnen die wel of niet en Eigen Kracht-conferentie hebben meegemaakt
even groot, maar de plaatsingen duren gemiddeld drie maanden korter en zijn vaker in
netwerkpleeggezinnen. Dit past bij de cijfers die verzameld zijn over alle Eigen Krachtconferenties Daar blijkt dat 48% van de uit huis geplaatste kinderen naar een minder ingrijpende
verblijfplaats gaanxii. Gezinnen in de jeugdbescherming waarbij een conferentie niet is
doorgegaan, blijken vaker ambulante hulp te hebben ontvangen dan gezinnen waar de
conferentie wel heeft plaatsgevonden. Ook blijken zij een zwaardere variant van ambulante hulp
te hebben ontvangenxiii.
Op basis van het voorgaande is te verwachten dat de inzet van Eigen Kracht-conferenties
kostenbesparend is. Twee onderzoeken wijzen hierop. Een onderzoek in Overijsselxiv vergeleek de
plannen van families met die van professionals; er bleek in 83% substitutie plaatsgevonden te
hebben van professionele hulp door hulp van familie en netwerk. In een onderzoekxv waar de
kosten van hulpverlening in negen zaken met een Eigen Kracht-conferentie zijn vergeleken met
de kosten van vergelijkbare zaken zonder Eigen Kracht-conferentie zijn er duidelijke verschillen
tussen de twee trajecten te vinden. In het geval van de Eigen Kracht-trajecten is vaker een
beroep gedaan op (goedkopere) netwerkpleegzorg in plaats van (duurdere) residentiële zorg.
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Figuur 2- Kosten voor hulpverlening met en zonder EKCxvi
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Regie meer bij de families
Eigen Kracht-conferenties dragen bij aan een meer vraaggestuurd zorgsysteem. Met het accent
op empowerment en activering van hulpvragers, verschuift de focus van het probleem naar de
draagkracht van een familie. Families en bekenden maken zelf een plan, meestal nadat zij
geïnformeerd zijn door zorgverleners. Zij hebben de regie bij het maken van het plan en geven
die daarna vaak niet meer uit handen. Zowel professionals als families zijn van oordeel dat de
regie na de Eigen Kracht-conferentie meer bij de familie is komen te liggenxvii. Dit houdt onder
andere in dat gezinnen sneller om hulp vragen wanneer zij dat nodig vinden en dat de
hoeveelheid professionele hulp in het gezin is afgenomen. Deze regieverschuiving heeft als
neveneffect dat professionals zich (her)bezinnen over hun rol in de samenwerking met
familiesxviii. Zij blijken door de conferenties ook meer mensen uit het netwerk te leren kennen.
Effectief in ingewikkelde situaties
De Eigen Kracht-conferentie is in te zetten en effectief in ingewikkelde situaties. De hiervoor
beschreven effecten en baten doen zich voor in families met meervoudige problematiek, zowel
binnen als buiten de jeugdbescherming. Voor de opvatting dat Eigen Kracht-conferenties niet
ingezet kunnen worden in de jeugdbescherming bieden de onderzoeken geen grond. Hetzelfde
geldt voor de inzet van Eigen Kracht-conferenties bij multi-probleemgezinnenxix of situaties
waarin huiselijk geweld een rol speeltxx.
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