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Jongeren aan zet 
Actief, betrokken en enthousiast, dat is 
kenmerkend voor de manier waarop Karim 
in zijn werk staat. “Elke dag opnieuw kies 
ik ‘initiëren, motiveren en activeren’ als 
insteek. Er tegenaan! Want onze jongeren 
zijn nou niet bepaald vergadertijgers. Dingen 
doen, dat ligt ze veel meer. Dus laten wij 

bij sollicitatiegesprekken onze jongeren het 
voortouw nemen. Ze bedenken kritische 
vragen, vragen goed door, leggen situaties 
voor. Groepsleiders, teamleiders, stagiaires, 
ikzelf, maar ook een directeur is via zo’n 
bijzondere kennismaking bij onze organisatie 
binnengekomen. Het is elke keer een plezier 
om de wisselwerking te ervaren tussen onze 

De werkvloer heeft een stem

jongeren en de sollicitanten. Als het klikt, zie ik 
beide partijen stralen, genieten, op hun best 
voor de dag komen. Dat is fantastisch om 
mee maken en het raakt me elke keer weer. 
Geen doorsnee voorbereide gesprekjes, maar 
contact dat spontaan, warm en recht uit het 
hart komt. Klaboem! In één keer naar de kern!”  
 

Karim Landoulsi is cliëntenraadondersteuner bij De La Salle en Maashorst, maar hij noemt 
zichzelf liever coach cliëntenparticipatie. Want tsjonge, hij coacht heel wat af op een dag. 
Zo begeleidt hij in Maashorst een groep normaal begaafde kinderen tot 12 jaar en bij  
De La Salle LVB-jongeren van 8 jaar tot en met 23 jaar. Karim ziet dat de nieuwe Strategie 
Jeugd steeds meer terrein wint bij Koraal: “De nieuwe aanpak sluit steeds meer aan bij de 
dagelijkse praktijk binnen Koraal. Het past bij onze manier van denken, onze manier van 
handelen. Het komt niet ineens uit de lucht vallen.”   
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Karim bewondert aan de jongeren dat ze geen 
façade hebben, het is één en al ‘what you see, 
is what you get’. “Dat pure vind ik heel mooi. 
Zij spreken en werken net zoals ik vanuit  
hun hart.”

Thuis als uitgangspunt,  
maar niet voor iedereen
Karim is vanaf het begin bij de nieuwe 
Strategie Jeugd betrokken geweest. 
Hij heeft in die periode gesprekken met 
jongeren en ouders begeleid om hun mening 
te achterhalen: “Ik sta achter de nieuwe 
Strategie Jeugd, maar ik merk ook dat er 
nog verschil zit tussen wat er in de praktijk 
gebeurt en hoe wij het graag zouden willen.” 

“Maar het gaat de goede kant op. Bij een 
vraag om opname bedenken we steeds vaker 
hoe we jongeren in eerste instantie thuis  
- in samenwerking met de omgeving - zoveel 
mogelijk ondersteuning kunnen bieden. 
Met één grote kanttekening: er zullen altijd 
kinderen zijn die 24 uur per dag zorg  
nodig hebben.” 

“De tendens om alles op te lossen in de 
thuissituatie is volgens mij een utopie.   

Als we daardoor té lang in de thuissituatie 
blijven aanmodderen, werkt het averechts. 
Dan levert het een toename van crisissen  
op. Dus ik juich maatwerk toe.”

Ouders deel van het geheel
Karim is al jaren met hart en ziel betrokken 
bij ouderparticipatie: “Ik hou ervan om ouders 
er zoveel mogelijk bij te betrekken, om samen 
te werken. Want dat werkt uiteindelijk voor 
iedereen het beste.”

Karim heeft de rol van ouders steeds meer 
zien verschuiven: “Een aantal jaren geleden 
werd een jongere in een internaat geplaatst 
en daarmee was het klaar. De zorgverlening 
nam het over en de familie kwam er amper 
nog aan te pas. Nu kom ik moeders tegen die 
doordeweeks nog even langskomen, vaders 
die hun kind een verhaaltje voorlezen, een 
stukje met hun kind wandelen, met de groep 
mee-eten. Ouders zijn steeds meer onderdeel 
van het geheel en het is fantastisch om die 
ontwikkeling mee te maken.”

“Want let wel: een jongere wil niet in een 
internaat wonen. Ik realiseer me dat elke dag 
weer opnieuw. En dat maakt dat ik mij inzet 

om ervoor te zorgen dat onze jongeren zich zo 
thuis mogelijk voelen bij Koraal. Mijn passie is 
om de participatie van jongeren en hun ouders 
te laten groeien en bloeien.” ■

“Elke dag opnieuw kies ik voor 

‘initiëren, motiveren en activeren’. 

Er tegenaan! Want onze jongeren zijn 

nou niet bepaald vergadertijgers.”

Het liefst thuis


