
 

Versterken van eigen kracht 

binnen het gezin 
 

Inleiding 
Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen 

kracht van de jongere en van het zorgend en 

probleemoplossend vermogen van diens gezin en 

sociale omgeving centraal. In de praktijk blijkt dat 

gemeenten worstelen om dit toe te passen in de 

dagelijkse praktijk en wordt er een groot beroep 

gedaan op een individuele voorziening vanuit 

Jeugdwet wanneer ouders problemen ervaren binnen 

het opvoeden en/of begeleiden/ verzorgen van hun 

kind. Deze cursus geeft jeugd- en gezinsprofessionals 

handvatten om de eigen kracht van het gezin en diens 

omgeving te ontdekken en te benutten, zodat ouders 

verantwoordelijk blijven voor hun ouderschap en de 

problemen die ze ervaren.   

Hierbij wordt aandacht besteed aan de juridische 

mogelijkheden, gesprekstechnieken en het vergroten 

van kennis en vaardigheden rondom het omgaan met 

weerstand.  

 

Doelgroep 
Je werkt als jeugdconsulent binnen een gemeente en 

je hebt dagelijks in de praktijk te maken met het doen 

van onderzoek naar aanleiding van een jeugd-

hulpvraag en/of je beoordeeld het recht op een 

individuele voorziening vanuit de Jeugdwet.   

 

Leervorm 
De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op 

locatie en/of online wordt aangeboden. Een online 

groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. 

Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, 

waar aandacht is voor interactie en kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen 

aan bod: 

• Oplossingsgericht werken;  

• Meerzijdige partijdigheid; 

• Eigen kracht en gebruikelijke zorg; 

• Komen tot de kracht van de cliënt;  

• Gebruik leren maken van het netwerk; 

• Jurisprudentie.  

 

  

 

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk oefen je 

met bestaande casuïstiek. 

 

Resultaat 
Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer 

geleerd: 

• Hoe zij taal en praktische vaardigheden kunnen 

inzetten om te kunnen werken vanuit de eigen 

kracht van de cliënt;  

• Om het gezin probleemeigenaar te houden;  

• Hoe zij de juridische mogelijkheden kunnen 

inzetten rondom eigen kracht;  

• Om een zorgvraag vanuit het systeem te 

benaderen en in te zetten op het netwerk d.m.v. 

meerzijdige partijdigheid;  

• Hoe je oplossingsgericht kan werken.  

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de 

cursus hebt bijgewoond. 

 

Accreditatie 

Deze cursus is bij het SKJ ingediend voor accreditatie.  

 

 
 
Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten 

voor deze cursus als bij- of nascholing registreren. 

 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


