
• Strategie Jeugd

dingen samen. Zo hebben we samen 
één zorgmakelaar, werken we met één 
cliëntenbureau en zitten we bovendien op  
één gemeentelijk contract. Dan is het bijna 
logisch dat je samen de mouwen opstroopt, 
volmondig ‘ja’ zegt tegen zo’n Proeftuin 
Zuid-Limburg en aan de slag gaat met het 
daadwerkelijk implementeren van de  
Strategie Jeugd.”

Inmiddels zijn er weer nieuwe stappen gezet. 
Begin september heeft de kick-off van de 
strategie plaatsgevonden, waarbij Ingrid 
Widdershoven bekendmaakte dat Parkstad en 
Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek 
de twee regio’s zijn waar we beginnen met 
het invoeren van de nieuwe Strategie Jeugd. 
We noemen dat de Proeftuin Zuid-Limburg. 
Op 2 december klonk het startschot voor deze 

Proeftuin. Karin Schwarz, projectleider van 
de Proeftuin Zuid-Limburg en Lone Linssen, 
directeur van de Regio Parkstad, praten ons bij. 

Waarom een Proeftuin Zuid-Limburg?
Lone Linssen: “De regio’s Parkstad en 
Maastricht / Heuvelland / Westelijke 
Mijnstreek lijken qua regioplan en ontwikkeling 
veel op elkaar en doen ook al verschillende 
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“Daar komt nog bij dat we in de regio 
Parkstad het afgelopen jaar mooie ervaringen 
hebben opgedaan met projecten en 
projectmatig werken. Medewerkers uit de 
hele regio hebben - ondersteund door onze 
externe partner TopChange - met elkaar 
aan belangrijke projecten gewerkt. Dat is 
een methode die we ook willen inzetten in de 
Proeftuin.”

Geef eens een voorbeeld?
Lone: “Een groepje medewerkers is 
aan de slag gegaan met de visie op en 
uitgangspunten van onze dagbesteding. 
Ze hebben deze herijkt en verbonden 
met onze visie op cliëntparticipatie en 
loopbaanontwikkeling van cliënten. Daar is 
een zogenoemde canvas van gemaakt, waarin 
de groep kansen, bedreigingen, middelen, 
randvoorwaarden, ambities en dergelijke 
samen in kaart heeft gebracht. Dat werkt heel 
dynamisch en je komt gezamenlijk, als groep, 
tot een heel mooi resultaat. 
Maar wat ik daarbij echt het belangrijkste 
vind, is de brede gedragenheid: alle input komt 

vanuit medewerkers die dagdagelijks met 
cliënten werken. Hun ervaring, hun kennis, 
neem je op die manier 100% mee.”

Canvas-methode ook in de Proeftuin
Karin Schwarz: “Deze manier van werken   
- Lone zei het al - passen we ook toe in de 
Proeftuin Zuid-Limburg. Collega’s van de 
beide regio’s gaan via deze Procesmethode 
met elkaar aan de slag over verschillende 
thema’s. Welke dat zijn? Dat bepalen de 
medewerkers zelf. Belangrijk is wel dat ze 
passen bij de doelen die in de Strategie  
Jeugd zijn vastgesteld.”

En meer concreet? 
Karin: “Een van de iconische stappen die 
we in de Strategie Jeugd willen bereiken, 
is één centraal aanmeldpunt voor nieuwe 
cliënten. Hoe gaan we dat doen? Hoe kijken 
medewerkers daar tegenaan? Wat vinden ze 
praktisch en wat vooral niet? Welke kansen 
en bedreigingen zien ze? Hoe gaan we zo’n 
centraal aanmeldpunt inrichten, waar en met 
wie? Welke middelen heb je nodig? Door het 
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projectmatig werken, komen alle facetten 
die bij zo’n project belangrijk zijn aan bod. 
Je praat er met elkaar over en uiteindelijk 
ligt er een mooi en praktisch plan voor heel 
Koraal. En zo zijn er vanuit de strategie veel 
meer projecten te bedenken die om zo’n 
gezamenlijke aanpak vragen.”

“In januari starten we met het inrichten 
en bemensen van de programmateams. 
Zodra de projectcanvassen in hun onderlinge 
samenhang klaar zijn - we verwachten rond 

1 maart - gaan we in snelle sprints al lerend 
met elkaar aan de slag. Collega’s zijn vanaf nu 
meer dan van harte uitgenodigd mee te doen 
en mee te denken.”

En wat doen de andere Koraal-regio’s  
in de tussentijd?
Lone: “Naast de ontwikkelingen in de 
Proeftuin Zuid-Limburg lopen er parallelle 
trajecten in de andere regio’s van Koraal. 
Er komt een Koraal-brede aanpak voor 
jeugd waarbij we onder meer met alle 

regiodirecteuren kijken welke projecten er in 
de verschillende regio’s zijn, waar we samen 
kunnen optrekken en waar we van elkaar 
kunnen leren.”

“Samen leren en ontwikkelen, zodat we 
in 2025 onze droom én ambitie hebben 
gerealiseerd: jeugdhulp bieden waarbij we 
uitgaan van “Het liefst thuis” en samen met 
jongeren, ouders, financiers en partners 
op een gelijkwaardige manier werken aan 
perspectief.” ■

 

Meer weten? Klik dan hier om 

de fact sheet ‘Het liefst thuis’ 

te bekijken en op die manier snel 

kennis te nemen van alle ins en 

outs van de Strategie Jeugd.

←

Het liefst thuis

Strategie Jeugd 2020 - 2025
Samen werken aan perspectief 

 

Alle informatie over de Strategie 

Jeugd vind je vanaf nu ook terug 

op de community ‘Strategie 

Jeugd Koraal’ op Koraal Portaal. 

Klik hier om deze te bezoeken! 
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