Eigen Plan
feiten & cijfers

2O2O-2O21

Sterker ben je Samen!

Veiligheid, verbinding
en eigen regie terug!
Bij 1OO Eigen Plan trajecten hebben we
aanmelders gevraagd naar hun ervaringen.*
De effecten, besparingen en opbrengsten
die zij aangeven:
68% vermindering stress bij kinderen
83% meer zorg en aandacht van een
grotere kring
54% i s er draagvlak voor het daadwerkelijk
ontvangen van hulp

Deze 1OO Eigen Plannen
hebben voor de gemeenten
een gemiddelde besparing
van € 14.5OO,– opgeleverd
Bijdrage aan de transformatie:
39% u
 ithuisplaatsing (crisisopvang, bestandspleeggezin of
gezinshuis) voorkomen
1 O% maatschappelijke opvang voorkomen
46% is een oplossing gevonden binnen de vrijwillige
hulpverlening (OTS/voogdij voorkomen of beëindigd)
51% is wijk-jeugdteam effectiever gaan werken door
samenwerking/plan met netwerk

*uitgebreide factsheet is beschikbaar

34%
is het betrekken van mensen
uit de eigen kring voldoende
(module Samen).

11%
is op weg geholpen
in de verkenningsfase
(module Sterker/
Verkennen).

55%

In de afgelopen 1,5 jaar*
heeft Eigen Plan 427 aanvragen
ontvangen.

doorliep het hele Eigen Plan
traject met een bijeenkomst en
een plan (module Eigen Plan).

Eigen Plan bood een oplossing
bij 87% van de aanvragen.

11%
is nazorg geboden om de
samenwerking op gang te houden
(module Stimuleren).

* 2O2O en 1ste half jaar 2O21

Belangrijkste thema’s
die terugkomen in de trajecten
43%
veilige verblijfplaats
voor kinderen

15%
ondersteuning
bij opvoeding of
huishouding

31% 
samenwerking
ouders bij scheiding

39% 
ondersteuning bij
huisvestingsproblemen,
armoede en schulden

3% 

13% 
Eigen Toekomstplan
voor jongvolwassenen

13%
onafhankelijke
clientondersteuning

ondersteuning
statushouders/
nieuwkomers

Trajecten

Door wie, hoe vaak en waar
aangevraagd
We onderscheiden vier groepen aanvragers.
Hieronder het aandeel in percentages.
Vervolgens is per regio of gemeente te zien
wie de aanvragen hebben gedaan.

Door wie
A 	4O% Jeugd- en wijkteams
B	32% Jeugdbescherming organisaties
(56% vrijwillig en 44% met een maatregel)

C 	14% Overig*
D 	14% Eigen initiatief van hulpvragers

Hoe vaak en waar?
16 x

West-Friesland
A 12%
B 25%

5 1x

 lkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen,
A
Uitgeest, Castricum en Heiloo
A 51%
B 12%
C 29%
D 8%

C O%

D 63%

32x 	
Purmerend, Beemster, Oostzaan,

Wormerland, Waterland en Edam-Volendam
A 62%
B 24%
C 12%
D 2%

5 8 x 	
Zaanstad
A 6O%
*Altra, Blijfgroep, Blijvend Veilig,
De Regenbooggroep, GGD,
GGZ, Heliomare, huisartsen,
HVO Querido, Jellinek, Koel &
Co, Levvel, MEE, Odion, Parlan,
Philadelphia, Politie, St. Nidos,
Streetcornerwork, Veilig Thuis,
Wooncompagnie, Youz
**Nijkerk, Leiden, De Ronde
Venen, Eindhoven, Grave,
Leende, Nieuwegein en Tilburg

B 3O%

C 9%

D 1%

2O 2x 	Amsterdam
A 35%
B 43%

C 1O%

D 12%

26x 	
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn,

Haarlemmermeer, en Ouder- Amstel
A 16%
B 5O%
C 15%
D 19%

42x Overige gemeenten **
A 69%
B 12%

C 7%

D 12%

Duurzame plannen maken!
Vertrouwen en samenwerking
tussen gezin, eigen kring en
hulpverlening is de basis voor
plannen die werken!

Om Eigen Plan coaches in dit proces
maximaal te ondersteunen evalueren
we onze trajecten en zoeken we naar
effectieve methodes die hieraan
bijdragen.
Zo hebben we Sturen op Zelfsturing
(Gilde Vakmanschap) als basis, maken
we gebruik van de Yucelmethode en
kunnen we in samenwerking met
Stichting JIM nu ook een Jim module
bieden.

Onafhankelijke
clientondersteuning
Een Eigen Plan coach helpt een
bewoner om in enkele gesprekken
duidelijkheid te krijgen over drie
vragen; wat wil je bereiken?
wat is daarbij nodig? wie kun je
vragen om daarbij te helpen?
Hierbij kan de coach ook de Yucelmethode
gebruiken. De Eigen Plan coach biedt dus
zelf geen hulp of zorg, maar ondersteunt de
bewoner om zelf tot een oplossing te komen
die bij hem of haar past en wie vanuit de
eigen kring mag meedenken.

De Eigen Plan coach ondersteunt op alle
levensgebieden, denk dan bijvoorbeeld aan
inwoners die:
• moeite hebben met het organiseren van
hun dagelijks leven (bijv. door ziekte of
beperking, als nieuwkomer).
• stress als gevolg van financiële problemen,
door scheiding, verlies van werk of
contacten.
• meer zorg nodig hebben en het lastig
vinden dit bespreekbaar te maken in hun
eigen kring (bijv. ouderen).
• terugkeren na periode van opname/
detentie en geen aansluiting of steun
ervaren.
• mantelzorger zijn en overbelast dreigen
te raken.
• in een conflict geraakt zijn met gemeente
of instelling en waar het helpt als de
communicatie weer op gang komt.

JIM Module
Wat is een JIM?
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor
en is een familielid, vriend of bekende
van de jongere. De keuze van een jongere
voor een JIM wordt ondersteund door
ouder(s), waarna een JIM optreedt als
ambassadeur van de jongere. De JIM is
de vertrouwenspersoon voor de jongere.
Wat doet een JIM?
De JIM gaat samen met de jongere, ouders,
maar ook met bijvoorbeeld de leraar van
school of de hulpverleners samenwerken
om tot goede oplossingen te komen.
De JIM krijgt een belangrijke rol bij het
maken van een goed plan en hoe dat plan
uit te voeren.

“Soms vinden mensen ‘slechts’ één JIM
uit het netwerk erg weinig. Ik denk
dat ‘t erg waardevol is iemand die ene
speciale positie te geven. Maar het
eerste is óók waar natuurlijk. Veel meer
eigen netwerk zou in the lead moeten
zijn wanneer er obstakels in het leven
zijn. Eigen Plan gaat allebei doen! En
JIM en zoveel mogelijk netwerk bij
elkaar brengen. Dat is toch prachtig!”

1Met Welke
dwarsbalk
pastblokken
het beste bij je situatie?
behulp
van
laten zien welke

onderwerpen lastig zijn en wat steun

Wie en wat geeft je steun, wie zijn belangrijk, waar krijg je energie van?
(T stukken onder de balk)

2geeft. Het is een non-verbale methode

die uitnodigt
zelf regie te nemen en je plan
Welke onderwerpen/kwesties zijn lastig, wat speelt er?
(blokken boven de balk)
te maken.
Met stickers geef je een woord aan de kracht (T stukken) en aan de
4Meer informatie www.yucelmethode.nl
3

kwesties/onderwerpen.

Ik (naam) | Systeem/familie | Thema

Wat helpt mij?

Wie helpt mij?

Kijk hier een filmpje
over JIM.

Yucelmethode
Eigen Plan met YUCELblokken

Wat kan ik goed?

Suzanne de Ruig
Stichting JIM
www.jimwerkt.nl

Wat doet Eigen Plan?
Een Eigen Plan coach helpt wie JIM kan zijn.
Dat het duidelijk is wat er van iedereen
(jongeren, ouders, JIM en hulpverlener)
wordt verwacht. De JIM-aanpak sluit
goed aan bij Eigen Toekomstplannen voor
jongvolwassenen.

Sterker
ben je
Samen!
Postbus 1OO54 | 1OO1 EB Amsterdam
O6–52OOO36O | contact@eigen-plan.nl
www.eigen-plan.nl

