
voeren ze onderhoudswerkzaamheden 
uit en onderhouden ze tuinen. Maar ze 
hebben bijvoorbeeld ook het restaurant een 
metamorfose gegeven door de inrichting te 
veranderen en het interieur van vrolijke kleuren 
te voorzien. En last but not least: ze zorgen 
ervoor dat er geen zwerfafval ligt rondom de 
centrumlocatie in Landgraaf.”

Kompas Parkstad werkt samen met 
uiteenlopende organisaties waar de jongeren 
aan de slag kunnen. “Externe werkplekken zijn 
van groot belang”, vertelt Bryan Erkens.  
“Niet alleen om een breed klussenaanbod 
te kunnen bieden, maar ook om de jongeren 
optimaal te laten participeren in de 
samenleving. Zo werkt Kompas bijvoorbeeld 

samen met de Voedselbank.” Werkzaam-
heden bij externe partijen variëren van klein 
onderhoud tot hovenierswerkzaamheden. 
Ook kunnen de jongeren van Kompas binnen 
Koraal regio Parkstad aan de slag. “Ze pakken  
klussen aan die hen de mogelijkheid geven 
om te laten zien wat ze kunnen”, vervolgt 
Bryan. “Zo helpen ze bij verhuizingen, 

  

Kompas is een onderdeel van Koraal regio Parkstad dat een zinvolle 
invulling van de dag biedt voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking die op dit moment geen aansluiting vinden bij de huidige 
dagbesteding of niet meer naar school kunnen gaan. Voor de één kan 
dit ondersteuning zijn in het groeien naar een betaalde baan, voor de 
ander is het een motivatie om simpelweg uit bed te komen en de dag 
zinvol in te vullen. “Een kompas is letterlijk een richtingbepaler”,  
lichten begeleiders Bryan Erkens en Maikie Schroijen toe. “Kompas 
Parkstad staat dan ook voor sturing en richting geven aan een groep 
jongeren. Samen kijken naar mogelijkheden in de maatschappij.  
Zonder onderscheid of oordeel.”

Kompas geeft sturing 
en richting aan jongeren

• Kompas-begeleiders Bryan Erkens (links) en Maikie Schroijen. 



Corona stelt ook Kompas Parkstad op de 
proef. Door steeds opnieuw te kijken naar 
wat er nog wél mogelijk is, kunnen klussen en 
activiteiten toch doorgaan. “Door interesses 
en doelen te inventariseren lukt het ons om 
een op maat gemaakt dagprogramma aan 
te bieden”, licht Maikie Schroijen toe. “Op de 
woongroepen zelf. Sport en spel zijn ook een 
belangrijk onderdeel van de daginvulling, want 
ook hier leren de jongeren van.”  
 
Koraal Kompas werkt op basis van de MELBA-
methode. Dit is een onderlegger om niet alleen 
de vaardigheden van een persoon, maar ook 
de eisen van een functie te analyseren. “Door 
de profielen die dan ontstaan wordt er goed in 
kaart gebracht welke kwaliteiten al aanwezig 

zijn”, vertelt Maikie. “En welke leerpunten 
iemand heeft. Samen wordt er doelgericht 
gewerkt om het perspectief van nieuwe 
werkzaamheden of een baan dichterbij te 
brengen. Dit doen we samen met jobcoaches.” 
 
“We zijn trots op onze cliënten, op de groei  
die ze doormaken”, besluiten Bryan en Maikie.  
“En ook op de manier waarop we er samen 
aan werken om dit mogelijk te maken!”  

Neem contact met ons op! 
Wilt u meer weten of heeft u een klus 
voor Koraal Kompas? Neem dan contact 
op via kompasparkstad@koraal.nl of bel 
rechtstreeks met Bryan (06 -83 25 48 56)  
of Maikie (06 - 20 18 76 61). ■

• De jongeren van Kompas voeren de meest uiteenlopende klussen uit.

“Bij mijn vorige scholen en dagbeste-
dingsplekken werd ik gepest en had 
ik vaak ruzie. Hier was ik ook al snel 
weg. Kompas is de eerste plek waar 
ik me zelf kan zijn en niet wordt 
gepest.” 

“Bij Kompas leer ik dingen die ik in de 
toekomst goed kan gebruiken bij mijn 
baan en in mijn eigen huis.“

“Moeder cliënt: sinds mijn zoon  
bij Kompas zit, heeft hij vrienden.  
En neemt hij deze ook mee naar huis.”

Jongeren en ouders 
over Kompas


