• Strategie jeugd

Samen op weg om steeds de
beste specialistische jeugdhulp
te kunnen bieden

In 2019 heeft Koraal de Strategie Jeugd uitgestippeld, een koers die
is gestoeld op bijeenkomsten met medewerkers en ouders uit al onze
regio’s, klantreizen en wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels zijn
we met grote passen begonnen aan onze reis met als einddoel het
realiseren van de strategie. Een noodzakelijke beweging, want we
kunnen het ons inhoudelijk en financieel niet veroorloven om geen
vaart te maken.

Proeftuin en andere regio’s
De ambities op het gebied van jeugdhulp
zijn inmiddels Koraal-breed verwerkt in
de regioplannen. Parkstad en Maastricht/
Heuvelland/Westelijke Mijnstreek vormen
samen de ‘Proeftuin Zuid-Limburg’ voor
het cultiveren van bestaande en nieuwe
jeugdhulp-initiatieven. Zo hebben we in
deze regio’s serieuze stappen gezet in

het terugdringen van administratieve
handelingen, waardoor er bijvoorbeeld meer
tijd overblijft voor intervisie. Daarnaast
wordt binnen de proeftuin op korte termijn
gestart met nieuwe ambulante vormen van
gezinsbehandeling. De vruchten die we daar
van zullen plukken - in de vorm van kennis
en ervaring - worden uiteraard binnen heel
Koraal gedeeld.

Programma Jeugd
Het Programma Jeugd is de verbindende
schakel tussen alle initiatieven die we
ontplooien op het gebied van jeugdhulp.
Zo bereiken we dat kennis en kunde worden
gebundeld en zijn we in staat om te monitoren
hoe ver we zijn gevorderd met het realiseren
van de strategie. Zo wordt er gewerkt aan een
eenduidig inhoudelijk kader voor jeugdhulp,

gebaseerd op Trauma Informed Care. Oftewel:
traumasensitief en systeemgericht werken.
Om tot een breed gedragen kader te komen,
werken hier regiebehandelaren uit alle regio’s
aan mee en daarnaast ook gedragskundigen
uit het onderwijs en een systeemtherapeut.
Twee andere onderwerpen die van groot
belang zijn voor de uitrol van de strategie
jeugd verkeren op dit moment in de
afrondende fase: het kostprijzenmodel en het
Meerjarig Financieel Perspectief Jeugd.
Uiteraard maakt het Programma Jeugd in
de huidige situatie ook de verbinding met
de maatregelen die zijn genomen rondom
corona. Zo zal er binnenkort een opleiding
worden verzorgd voor een methode genaamd
‘Yucel’, een systeemaanpak die ook via
beeldbellen kan worden toegepast. Daarnaast
interviewen we kinderen, jongeren en hun
ouders om een goed beeld te krijgen van hoe
zij de dienstverlening van Koraal ervaren in
relatie tot de maatregelen die we hebben
genomen rondom corona.
Programmadag
Voorafgaande aan de coronacrisis vond
op 17 februari de Programmadag Jeugd
plaats, waarbij kartrekkers en belangrijke
spelers van de Strategie Jeugd bij elkaar
kwamen: de Raad van Bestuur, Geneesheer-

directeuren, regiodirecteuren, ontwikkelaars
en medewerkers van Koraal Kennis en Interne
Dienstverlening.
Regiodirecteuren vertelden over hoe ze vorm
gaan geven aan de strategie, waar hun
prioriteiten liggen en welke aspecten het
meest urgent zijn. Verder was er aandacht
voor best practices en samenwerking.
Door de bijeenkomst is duidelijk hoe wij aan
onze gezamenlijke doelen gaan werken.
Om de voortgang en besluitvorming te
borgen, zal er om de zes weken overleg
plaatsvinden met de Raad van Bestuur
en de directeuren.
We zijn ons ervan bewust dat het slagen van
de nieuwe strategie uiteindelijk afhankelijk
is van collega’s die dagelijks met cliënten,
ouders en het netwerk in verbinding staan.
Werk jij in de jeugdhulp? Dan hebben we jou
nodig om onze belofte om steeds de beste
ondersteuning te bieden waar te maken!
En daarbij hebben we geen tijd te verliezen.
Bezoek de community
Wil je nog eens alle ins en outs nalezen over
de Strategie Jeugd? Of wil je zelf een rol
spelen bij de implementatie van de nieuwe
strategie? In de community vind je alle
informatie! ■
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Bezoek de community
‘Strategie Jeugd Koraal’
op Koraal Portaal en blijf
op de hoogte!

