
       Er zijn 
veel mensen 

die met me willen 
meedenken, 
echt hartver-
warmend!”

“

e-Kracht
brengt mensen online bij elkaar 
om samen te werken aan oplossingen 

Waarom e-Kracht?
Samen weten én kunnen we meer. 
In veel situaties is het prettig als 
zo veel mogelijk mensen kunnen 
meedenken en kunnen bijdragen 
aan oplossingen. Met elkaar iets 
aanpakken in de buurt, overleggen 
met familie en vrienden als er iets 
aan de hand is met gezondheid 
of opvoeding of samen een plan 
maken om de situatie te verbeteren: 
via e-Kracht hebben mensen snel 
en laagdrempelig contact.

Wat is e-Kracht?
e-Kracht is een gratis online 
communicatiemiddel waarmee  
iemand een besloten website  
opent voor zichzelf en de mensen 

die met hem of haar meedoen. 
Via deze website kunnen zij met 
elkaar nadenken over oplossingen, 
een plan van aanpak delen, 
bijeenkomsten plannen en 
voorbereiden, afspraken maken, 
taken verdelen, vertellen hoe het 
gaat en foto’s of documenten delen. 

Hoe werkt e-Kracht?
Iedereen met een geldig 
e-mailadres en internettoegang 
kan een persoonlijk e-Kracht 
profiel aanmaken. Vanuit dit 
persoonlijke profiel krijgt men 
toegang tot een besloten e-Kracht 
website met uitgebreide functies. 
De oprichter van zo’n website is zelf 



beheerder en bepaalt met wie zij of 
hij de website wilt delen. 

Eigen variant
Organisaties of gemeenten kunnen 
e-Kracht ook als eigen product 
aanbieden aan cliënten of inwoners. 
Waarbij uw logo en de kleuren van 
uw eigen huisstijl worden gebruikt. 
Op deze manier laat u niet alleen 
zien dat u uw doelgroep graag 
ondersteunt in samenredzaamheid, 
maar hen daarin ook wilt faciliteren.

Professionals van bijvoorbeeld 
wijkteams staan dichtbij bewoners. 
Zij kunnen mensen attenderen 
op e-Kracht en tips geven bij het 
opzetten en gebruiken van een 
eigen e-Kracht website. U biedt 
mensen hiermee net dat opstapje 
wat ze nodig hebben om met elkaar 
problemen op te lossen.

Voor een klein bedrag per jaar heeft 
u al een abonnement op uw eigen 
versie van e-Kracht. 

Hoe veilig is e-Kracht?
De inhoud van e-Kracht is 
vertrouwelijk. Alleen mensen die zijn 
uitgenodigd hebben toegang tot de 
site. Na het sluiten van een e-Kracht 

website worden alle gegevens 
gewist. Gegevens voor statistieken 
(cookies) zijn volledig anoniem.

Meer weten? 
Eigen Kracht Centrale
038 - 422 25 26 
info@eigen-kracht.nl 

Lost Lemon
085 - 489 88 88
info@lostlemon.nl

De Eigen Kracht-conferentie
e-Kracht is een initiatief van de 
stichting Eigen Kracht Centrale. 
Deze stichting vindt het belangrijk 
dat burgers zelf besluiten kunnen 
nemen en daar regie over hebben, 
ook als het tegenzit en ingrijpen 
door overheid of instanties dreigt. 

Het ontwikkelen van e-Kracht deed 
de Eigen Kracht Centrale samen 
met Lost Lemon. Lost Lemon is een 
innovatief informatiekundig bureau 
dat eigenzinnige ICT-oplossingen 
bedenkt voor het sociaal 
maatschappelijk- en zorgdomein. 

www.eigen-kracht.nl 
www.lostlemon.nl
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