
Programma ST-RAW kennisatelier “Eigen Kracht benutten in de jeugdhulpketen” 

23 februari 2016  

gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC te Rotterdam 

tijd onderdeel spreker 
15.00-15.10 uur Welkom en opening door voorzitter Wilma Jansen 

Kennismakelaar gemeente Rotterdam 
Coördinator ST-RAW 

15.10-15.30 uur Welke Eigen Kracht interventies zijn er en welke gebruiken we? 
In deze presentatie worden de opbrengsten gepresenteerd van de literatuurstudie naar 
eigen kracht interventies, de inventarisatie van eigen kracht interventies die gebruikt 
worden in het veld en de inventarisatie van de kennis bij de opleidingen. Welke inzichten 
levert dit op?  

Gerda Rodenburg 
onderzoekscoördinator 
IVO 

15.30-15.50 uur Ervaringsdeskundigen aan het woord over eigen kracht  Ervaringsdeskundigen en begeleider buurtcirkel 
Pameijer 

15.50-16.10 uur Familie Netwerk Beraad (FNB) 
De sprekers bespreken de methode  FNB. De sprekers zullen kort aangeven wat de 
belangrijkste kenmerken van de methode zijn en hoe zij de methode  in hun praktijk 
gebruiken.  Vervolgens laten zij met voorbeelden uit de praktijk zien, wat de in hun ogen 
belangrijkste aspecten zijn voor een effectieve inzet van de methode. Ze betogen dat er 
voor het verhogen van de effectiviteit aandacht moet zijn voor zowel inhoudelijke als 
organisatorische  aspecten. 

Roland Schorning, gedragswetenschapper  
Alex Deuning, gespecialiseerd ambulant 
hulpverlener 
Stek Jeugdhulp 
 

16.10-16.30 uur Bevordering van eigen kracht bij jonge vrouwen met ‘loverboy’- problematiek  
De Methodiek Hestia omvat een integraal zorg- en onderwijsprogramma voor de 
residentiële opvang en behandeling van jonge vrouwen van 12 tot 18 jaar met een 
machtiging gesloten jeugdhulp die (vermoedelijk) in een schadelijke afhankelijkheidsrelatie 
verkeren of aanverwante problematiek hebben. De bevordering van eigen kracht staat 
centraal en is belangrijk om de jonge vrouwen weer grip te laten krijgen op hun leven. De 
werkwijze wordt toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.  

Tom Jordan, afdelingscoördinator locatie Hestia 
Inge Bramsen, gedragswetenschapper, 
Hogeschool Rotterdam 

16.30-17.00 uur Discussie met de zaal o.l.v. discussieleider Szabinka Dudevsky, hoofddocent Hogeschool 
Rotterdam 

 

17.00-17.30 uur Sluiting en gelegenheid voor napraten  
 


