
Om tot nóg betere antwoorden te komen op 
al die nieuwe vragen die aan Koraal maar ook 
aan de jongeren zelf worden gesteld, is de 
afgelopen maanden gewerkt aan de Strategie 
Jeugd 2025. We stelden Radboud Quik en 
Ingrid Widdershoven - de Raad van Bestuur 
van Koraal - hierover een aantal vragen ter 
verheldering. 

Wat is de reden om een Strategie  
Jeugd 2025 te ontwikkelen?
Eigenlijk wordt het hierboven al kort 
geschetst: de huidige tijd én ook de toekomst 
stellen andere eisen aan jeugdhulp. Kinderen, 
jongeren, hun ouders, financiers en ook 
medewerkers vragen van Koraal dat we 
state of the art dienstverlening blijven 

Sinds begin 2015 de jeugdhulp is overgegaan naar de gemeenten, is er in dat domein  
veel veranderd. Als Koraal zijnde hebben we niet alleen te maken met andere financiers. 
Er worden ook nieuwe eisen gesteld aan onze ondersteuning. Er is een duidelijke 
koerswijziging zichtbaar van minder residentiële jeugdhulp, naar meer ambulante 
ondersteuning. Dus naar ‘zo thuis mogelijk ’ voor kinderen en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Bij Koraal hebben we in 
de afgelopen jaren goede stappen in die richting gezet. Denk daarbij aan behandel-
aanpakken als Street-wise, MST-ID, FACT-team, JIM, Families First en onze poli’s.

“Samen maken we Koraal 
Jeugdhulp toekomstproof! ” 

• Strategie Jeugd 2025

bieden. Dienstverlening die aansluit bij de 
veranderende behoeften van jongeren en 
hun gezinnen en die tegelijkertijd past binnen 
de beschikbare budgetten. Daarnaast 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat 
specialistische hulp beter kan door deze 
meer preventief, thuis, gezinsgericht en 
intensiever aan te bieden. Twee belangrijke 
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ontwikkelingen die voor ons als Raad van 
Bestuur reden zijn om te werken aan de 
Strategie Jeugd 2025.  

Hoe is de Strategie Jeugd 2025  
tot stand gekomen? 
Om daadwerkelijk tot nieuwe antwoorden 
te komen, heeft sinds begin dit jaar een 
Projectgroep Strategie van 40-50 mensen 
van verschillende achtergronden gewerkt 
aan een advies over de strategie van Koraal 
in het jeugddomein. De strategie is een 
duidelijke co-creatie van jongeren, ouders, 
samenwerkingspartners en medewerkers uit 
alle onderdelen van de organisatie. Er zijn  
verschillende werkvormen ingezet. We noemen 
er een paar: inspiratie- en werksessies met ‘de 
grote groep’, klankbordgroepen, klantreizen en 
interviews met jongeren, ouders, medewerkers, 
verwijzers, schoolleiders en docenten.  
Een gedragen strategie mag je wel  
zeggen en daar zijn we blij om en trots op! 

Wat houdt de Strategie Jeugd 2025  
in grote lijnen in? 

Maatwerk en zo thuis mogelijk
Als je praat over goede ondersteuning, dan 
heb je het over maatwerk. We willen de best 
mogelijke jeugdhulp blijven leveren. Zo thuis 
mogelijk! Dat betekent dat wij per kind, 
per jongere blijven kijken wat voor hem of 
haar de best passende aanpak is én... welk 
onderwijsaanbod daar het beste bij aansluit. 

Bij Koraal gaan we immers voor een integraal 
aanbod. Dus naast jeugdhulp kijken we naar 
passend onderwijs én werk. 

Maatwerk kan ook betekenen dat een 
jongere tijdelijk bij ons komt wonen. Want 
‘zo thuis mogelijk’, is nu eenmaal niet voor 
iedereen - in alle situaties - weggelegd. Maar 
we streven naar het verminderen van het 
aantal opnames. En naar intensivering van de 
behandeling, zodat jongeren sneller terug naar 
huis kunnen om daar de draad weer op te 
pakken. Iedere Koraal-regio heeft daarom de 
opdracht gekregen om te kijken naar hoe we 
dat kunnen realiseren.

Ouders nog meer betrekken
Ouders willen deel uit maken van het dagelijks 
leven van hun kind, ook als het niet thuis 
woont. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in 
het signaleren van bijvoorbeeld veranderingen 
in gedrag of context van hun kind. De 
wetenschap leert ons dat een actieve rol van 
ouders – ook als het kind tijdelijk niet thuis 
woont – cruciaal is als het gaat om effectieve 
hulp. Koraal stimuleert en faciliteert dit nu al 
actief en zal dat meer en meer gaan doen. 

Nog ambulanter werken
We gaan nog ambulanter werken. Het idee is 
om medewerkers te koppelen aan een kind of 
jongere. Woont deze bij Koraal, dan vindt de 
jeugdhulp hier plaats. Als een kind of jongere 
naar huis gaat, dan wordt de ondersteuning 

“Als je participatie voorop stelt en 

jongeren en hun netwerk de regie 

geeft, dan kun je als medewerker 

niet achterblijven. Dan moet je in je 

werk ook zelf de regie pakken.” 

• Radboud Quik
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daar voortgezet. Met hetzelfde vaste groepje 
collega’s. Dat is een andere manier van 
werken dan tot nog toe, dat beseffen we 
maar al te goed. Investeren in ontwikkeling en 
coaching is daarom echt een must. Dat doen 
we via het traject van Teamontwikkeling. Dat 
gaat ervoor zorgen dat medewerkers over de 
juiste bagage beschikken.

Hoe ziet de planning eruit? 
We voeren de strategie stapsgewijs in en 
gaan na de zomer van start in de regio’s 
Parkstad en Maastricht/Heuvelland/
Westelijke Mijnstreek. Daarna volgen de 
andere regio’s. Natuurlijk gaan we goed 
voorbereid op weg. Met een duidelijk beeld 
van de kant die we op willen, met ervaren 

“Koraal is een sterke organisatie. Wij zijn 

expert in het begeleiden van mensen met 

een verstandelijke beperking. Wij hebben 

gepassioneerde en ervaren medewerkers 

die het beste voor hebben met jongeren 

en hun ouders. Daarom heb ik het rots-

vaste vertrouwen dat wij deze omslag 

kunnen maken.” 

mensen, met voldoende bagage. Met een 
kompas dat duidelijk richting geeft. Maar er is 
géén gedetailleerde routebeschrijving. Want 
die willen we gaandeweg samen uitwerken. 
Zodat we constructief kunnen inspelen op wat 
we tegenkomen. We kunnen ons voorstellen 
dat medewerkers dat spannend vinden. Dat 
is het ook, in positieve zin. Want we doen dit 
tenslotte met z’n allen. We willen iedereen dan 
ook oproepen om actief mee op pad te gaan, 
mee te denken en kansen te benutten. En als 
we dat allemaal doen, dan is de jeugdhulp van 
Koraal echt toekomstproof!  

Op de volgende pagina vind je enkele 
voorbeelden van hoe Koraal kinderen en 
jongeren helpt die thuis wonen. 

De nieuwe koers leidt soms tot 
misverstanden onder medewerkers.  
We noemen én ontkrachten er een paar:

•	 Misverstand: Koraal gaat zijn 
doelgroep verbreden, gaat iedereen 
behandelen. 
 
Realiteit: We blijven ons primair 
richten op kinderen en jongeren met 
een licht verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen danwel kinderen 
en jongeren die baat hebben bij de 
ondersteuning die we voor deze 
doelgroep bieden.  

•	 Misverstand: Koraal stopt met 
residentiële jeugdhulp, alles gebeurt 
voortaan thuis. 
 
Realiteit: Het uitgangspunt is 
‘thuis, tenzij’. Dat betekent dat de 
mogelijkheid blijft bestaan om een 
jongere op te nemen als dat op 
dat moment de beste oplossing is. 
Deze opnames doen we bij voorkeur 
in deeltijd en door intensievere 
behandeling gericht op  een kortere 
verblijfsduur.

Voor alle duidelijkheid!

• Ingrid Widdershoven
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Sommige jongeren vinden het moeilijk 
om hun weg in de samenleving 
te vinden. Het dagelijks leven is 
ingewikkeld. Want hoe regel je een 
woning voor jezelf? Hoe zit het met het 
vinden van een opleiding of werk? En zo 
zijn er dagelijks wel tientallen vragen. 
Om deze jongeren te helpen om beter 
in de maatschappij en in het dagelijks 
leven te functioneren, heeft Koraal een 
FACT-team. Zowel in Noord-Brabant bij 
De La Salle als in Limburg bij Gastenhof.

Beter meedoen door FACT

• Klik hier voor meer info

Hulp aan Huis

Opgroeien is nieuwe stappen zetten. Maar 
dat is soms moeilijk als je een beperking 
hebt of moeilijkheden met je gedrag. Hulp 
aan Huis werkt vanuit de visie dat een 
jongere het beste kan opgroeien in de 
thuissituatie. Daarbij richt de ondersteuning 
zich vooral op de reeds aanwezige sterke 
kanten en vaardigheden van de jongere  
en/of het gezin. Hulp aan Huis is een 
ondersteuningsvorm die Koraal aanbiedt 
via de locaties Gastenhof, De La Salle en 
Maashorst.

• Klik hier voor meer info

Families First

Wanneer ouders of opvoeders geen grip 
meer hebben op hun eigen kind of kinderen 
en er elke dag ruzies zijn in huis, dan 
ontstaat er een onprettige thuissituatie 
waarin aspecten als rust en gezelligheid 
op termijn geheel ontbreken. Een gezin kan 
hierdoor uitgeput raken. Of erger: er kan 
een onveilige situatie ontstaan. Families 
First LVB doorbreekt dit patroon en zorgt 
ervoor dat gezinnen bij elkaar blijven en 
dat uithuisplaatsing van één of meerdere 
kinderen wordt voorkomen.

• Meer weten? Klik dan hier!

• Strategie Jeugd 2025
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https://www.koraal.nl/jeugdhulp/aanbod-en-behandelingen/ondersteuning-thuis/beter-meedoen-dankzij-fact
https://www.koraal.nl/jeugdhulp/aanbod-en-behandelingen/ondersteuning-thuis/thuis-gesprekken-en-hulp
https://www.koraal.nl/jeugdhulp/aanbod-en-behandelingen/ondersteuning-thuis/families-first

