Eigen Plan
2O16-2O17
feiten & cijfers

• Het afgelopen anderhalf jaar zijn er 35O trajecten aangevraagd
• Het aantal aanvragen is met 23% gestegen t.o.v. de vorige periode
• Bij 87% van de aanvragen bood het Eigen Plan traject een oplossing
• Meer mensen (13O% groei) weten ons zelf te vinden
• Het werkterrein van Eigen Plan is uitgebreid met 1O nieuwe gemeenten
• E igen Plan is vaste deelnemer in het overleg van 11 wijkteams
•H
 et aantal coaches is gegroeid tot 75

We blijven
werken aan
onze ambitie
We kunnen constateren dat Eigen Plan
er steeds beter in slaagt de plek en rol in
te nemen die we ambiëren. Namelijk dat
we een onafhankelijke organisatie
zijn die samenwerkt met de
beroepskrachten en verbindingen legt,
zodat de plannen een co-creatie zijn
van de eigen kring én de professional.
Deze positie behouden 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!

Onderzoek naar meerwaarde
Eigen Plan aanpak
In opdracht van Eigen Plan hebben twee sociaal wetenschappers, Catelijne Akkermans en Martin Stam,
in 2O17 onderzoek gedaan naar de ervaringen en resultaten van Eigen Plan. Zij enquêteerden hiervoor
aanmelders en deelnemers, voerden met hen focusgroep gesprekken en analyseerden de plannen.
Hier volgen hun belangrijkste bevindingen.

Aanrader en tevredenheid

Inzet bij complexe situaties

8O% v an de deelnemers en
betrokken professionals
zou Eigen Plan aanraden
bij anderen
7,8 is de waardering die
professionals geven
aan hun ervaring met
Eigen Plan
7,5 is de waardering van
deelnemers voor
hun ervaring met
Eigen Plan

en voor doorbreken impasse
Bij het overgrote deel van de trajecten gaat het om complexe
situaties en is er een geschiedenis van hulpverlening.
Professionals zetten Eigen Plan dan in om de impasse te
doorbreken.
Het kan om allerlei situaties gaan: van burenruzie
tot vechtscheiding, van zorgen om kinderen bij een
ziekenhuisopname van de ouder tot opvoedingsvragen, van
huiselijk geweld tot het afronden van de betrokkenheid van
jeugdzorg. Verslaving, schulden en armoede zijn nog niet zo
vaak reden voor aanmelding van een Eigen Plan traject.
Hoewel de trajecten worden ingezet met een
afgebakende vraag, worden in de uitvoering vrijwel altijd
meerdere problemen betrokken. Bijvoorbeeld bij vragen
rondom huisvesting gaat het niet alleen om een plek om te
wonen, maar ook om een goede opvang van de kinderen, om
de veiligheid van kinderen of om zorgen over de schoolgang.

Neutrale en verbindende
positie tussen professional en netwerk
Eigen Plan neemt een neutrale plek in tussen professionals
en netwerk en is een verbinder die geen partij kiest. Dit wordt
door de meeste betrokkenen ook zo ervaren. De inzet van
Eigen Plan brengt een proces op gang waarbij samenwerking
tussen het netwerk en professionals wordt versterkt. Dat
biedt aanknopingspunten voor co-creatie van het netwerk
en de professionals, waardoor die in staat worden gesteld het
probleem anders te benaderen dan ze voordien deden.
Veel trajecten monden uit in een door het netwerk opgesteld
plan, veelal pragmatisch van aard en gericht op concrete
oplossingen. Daardoor kan de complexiteit van de problematiek
worden verkleind.

Resultaat voor alle betrokkenen
De inzet van Eigen Plan trajecten heeft
volgens de deelnemers en professionals
het volgende opgeleverd:
56% Verbinding met andere mensen, steun
van familie en vrienden
42% Duidelijkheid over hoe het nu verder moet
29% Perspectief en grip
27% Meer vertrouwen in samenwerking
14% Steun van professionals

Amsterdam gaat met
Eigen Plan voor meer
resultaat en tevredenheid
>>>>> Katrien Vermeulen
Afdeling jeugd gemeente
Amsterdam

Katrien Vermeulen verzorgt voor de
gemeente Amsterdam de contracten met
organisaties op het gebied van jeugdzorg.
Sinds 2O15 heeft deze gemeente ook een
contract met Eigen Plan in het kader van het
Familiegroepsplan. ‘Na het eerste jaar kijken
we hoe dat loopt. Dat heeft positief uitgepakt:
de samenwerking is goed, Eigen Plan is
betrouwbaar, flexibel en ook heel
benaderbaar. Dat zie je al als je kijkt naar de
toon en opzet van de website. Precies hoe een
Familiegroepsplan moet worden ingezet.’
De gemeenten zijn bezig met een nieuwe
werkwijze in de jeugdzorg. ‘We gaan veel
meer sturen op resultaat en de tevredenheid
van ouders. We eisen van organisaties dat ze
er pas mee ophouden als ook echt resultaat
is bereikt’. Volgens Katrien past Eigen Plan
daar prima in. ‘De Eigen Plan aanpak komt
overeen met hoe wij denken. Daarnaast
onderscheidt Eigen Plan zich door het
bereiken van gezinnen die al ver heen zijn.
Juist in die dwang en drang situaties is
Eigen Plan heel sterk’.

Eigen Plan past bij
multidisciplinaire aanpak
schuldhulpverlening
>>>>> Anneke Ensink
Doorbraakfonds Amsterdam

Het Doorbraakfonds Amsterdam is onderdeel
van het Programma Schuldhulpverlening van
de gemeente Amsterdam. Het fonds springt
daar in waar de reguliere schuldhulpverlening
tekort schiet. Anneke: ‘De problemen zijn vaak
groot en complex want schulden komen nooit
alleen en mensen raken snel verstrikt in allerlei
regeltjes. Wij kijken op een multidisciplinaire
manier naar deze situaties en waar nodig
zoeken we ook wegen waardoor we van de
regels af kunnen wijken.’
Bij die multidisciplinaire aanpak hoort volgen
Anneke ook het inschakelen van Eigen Plan.
‘Die mogelijkheid wordt door hulpverleners
nogal eens over het hoofd gezien en de
mensen zelf zien vaak op tegen het
inschakelen van hun netwerk.’ Maar ze kent
meerdere voorbeelden dat men uiteindelijk
heel blij is als dit wel gebeurt. ‘Als mensen zo
zijn vastgelopen is het heel goed als de
omgeving iets voor ze kan doen en ze kan
ontlasten. Het bij elkaar brengen van alle
betrokkenen helpt om weer een
volgende stap te kunnen zetten.’

Sturen op zelfsturing
>>>>> Gejo Duinkerken
Het Gilde Vakmanschap

Sinds voorjaar 2O17 worden Eigen Plan
coaches getraind door Het Gilde
Vakmanschap. De training is samen met
Eigen Plan op maat gemaakt en geeft
coaches de instrumenten om effectiever
te begeleiden. ‘Sturen op zelfsturing’ is
gebaseerd op wetenschappelijk bewezen
bevindingen uit de sociale psychologie,
gedragseconomie en hersenwetenschap.
Gejo Duinkerken is senior adviseur van Het
Gilde en mede-grondlegger van de training.
Volgens hem is de Eigen Plan aanpak bij
uitstek geschikt om mensen in beweging
te krijgen. ‘Eigen Plan zet de burger met
zijn netwerk aan het roer om de eigen
problemen de baas te worden. Een
veelbelovend concept, dat goed aansluit bij
de wijkteams. Het plaatst de burger sterker in
zijn autonomie en dus kracht. In de training
puzzelen de coaches over de meest effectieve
aanpak. De centrale vraag is: hoe bedien je de
drie basisbehoeften van de burger:
autonomie, betrokkenheid en competentie.
De burger raakt op deze wijze gemotiveerd
de problemen met zijn netwerk op te willen
lossen. Tegelijkertijd wordt gebouwd aan het
vertrouwen dat dit ook daadwerkelijk gaat
lukken.’

Module 1 : Sterker
Module 2 : Samen
Module 3 : Eigen plan
Module 4 : Stimuleren

Van de aanvragen was 6% al op weg geholpen na
de module Sterker. Bij 13% bleek na verkenning het
Eigen Plan traject geen passende oplossing.
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Aantal keer dat modules in 2O16-2O17
zijn ingezet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Van 1 januari 2O16 tot 1 juli 2O17 zijn er in totaal 957 modules ingezet.
De cijfers hiernaast laten zien hoe vaak elke module is ingezet.

434
X
Module Sterker en/of Verkennen
261
X
Module Samen

MODULE

Een Eigen Plan-traject bestaat uit verschillende deeltrajecten. Deze worden
modulair ingezet in afstemming met iemand zelf en/of zijn betrokken
professional. Het kan zijn dat de module Sterker voldoende is en de persoon
zelf verder kan of dat bijvoorbeeld alleen de module Samen wordt ingezet
om het netwerk te betrekken en te bewegen. Dit betekent het efficiënt
inzetten van middelen doordat we maximaal aansluiten bij wat mensen
zelf willen en kunnen.
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Eigen Plan doet niet meer dan
nodig is!

Bij 2O% van de trajecten waren de gesprekken met
mensen uit de kring voldoende om samenwerking
op gang te brengen.

Bij 61% van de trajecten werd een bijeenkomst
gerealiseerd, waarbij alle betrokkenen (eigen kring
en professionals) aanwezig zijn en een plan wordt
gemaakt. Bij 16% hiervan was er een tweede
bijeenkomst nodig.

Bij 3O% van de trajecten werd nazorg geleverd, nadat
het plan was gemaakt.

Trajecten: door wie, waarvoor, hoe vaak en waar ingezet?
We onderscheiden vier groepen aanvragers. Bij door wie? De percentages met hun aandeel van het totaal aantal aanvragen. Bij hoe vaak en waar? Is het
aantal aanvragen per regio of gemeente te zien en door wie de aanvragen zijn gedaan. Met welk doel trajecten zijn aangevraagd is te vinden bij waarvoor.

Door wie?

Hoe vaak en waar?

1 	48% Jeugdbescherming, WSG en Leger des Heils

13x 

(42% dwang en 58% drang)
2 	35% Jeugd- en wijkteams
3 	1O% Hoofdpersoon of iemand uit het netwerk
4 	7% Overig: Spirit, Altra, Jellinek, VeiligThuis, Doras, MEE AZ, school,
Triversum, GGZ Arkin, advocaat, Doorbraakfonds, HVO Querido en AKJ

6Ox

Waarvoor?
34% Kinderen verblijf thuis of in het netwerk
            Specificatie van de trajecten waarbij de vraag speelde of de kinderen thuis
konden blijven of opgevangen door het netwerk
4O% Veilige situatie thuis met steun netwerk
31% Ander verblijf dan thuis nodig
17% Vraag om huisvesting voor het gezin
12% Terugkeer na uithuisplaatsing
28% Ondersteuning samenwerking ouders na
(v)echtscheiding
24%	Ondersteuning ouders bij opvang opvoeding en of huishouden
14%	
Overig, waaronder 9 trajecten voor alleenstaanden bij schulden,
ziekte en dakloosheid

Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Bergen
Door wie: 1 8%
2 61%
3 23%
4 8%
Zaanstad
Door wie: 1 27%

2 71%

3 O%

4 2%

28x

Purmerend, Oostzaan, Wormerland, Edam Volendam
Door wie: 1 5O%
2 36%
3 7%
4 7%

19x

Aalsmeer, Amstelveen Diemen en Uithoorn
Door wie: 1 85%
2 1O%
3 O%

4 5%

2 1 5x

Amsterdam
Door wie: 1 55%

2 28%

3 1O%

4 7%

15x

Overige gemeenten
Haarlem, Hoorn, Nijkerk, Loppersum, Duivendrecht, Stadsdeel Amsterdam West, Rotterdam,
Barneveld, Haarlemmermeer, Meliskerke, Almere en Den Helder.

Door wie:

1 2O%

2 O%

3 6O%

4 2O%

We blijven werken aan onze ambitie,
sterker ben je samen!

Postbus 1OO54 | 1OO1 EB Amsterdam
O6–52OOO36O | contact@eigen-plan.nl
www.eigen-plan.nl

