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Een groot compliment
Onlangs ontving je een mooie kaart waarin we jou en je collega’s bedankten voor
wat je de afgelopen tijd voor onze cliënten, leerlingen en verwanten hebt betekend.
Om alle medewerkers opnieuw een groot compliment te geven. En omdat we veel
respect hebben voor hoe jullie elke keer weer zoeken naar oplossingen, flexibiel
en creatief zijn. We zijn er nog niet, maar blijven in de tussentijd stappen in de
goede richting zetten. Daarmee komt het moment dat we corona achter ons
kunnen laten elke dag dichterbij. Tot die tijd moeten we met vindingrijkheid blijven
volhouden. Deze KleurRijk staat vol met verhalen die je hierbij kunnen inspireren.

In dit nummer vertellen cliënten en leerlingen
hoe ze positief vooruit blijven kijken. Robin
kwam tijdens corona bij De Hondsberg, maar
heeft grote stappen kunnen zetten binnen
een omgeving waar hij zich veilig voelt.
Pedro wilde niets liever dan werken nadat
hij door corona thuis was komen te zitten.
Inmiddels voelt hij zich als een vis in het
water bij De Kornuiten van Koraal, de
dagbestedingsplek waar hij aan de slag kon.
Hermen zit in zijn eindexamenjaar havo. Door
corona had hij het even heel moeilijk, maar
met behulp van de juiste ondersteuning van
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Het Brederocollege blijft hij zicht houden op
een mooie toekomst.
Ook de jongeren bij De La Salle zijn
tijdens de lockdown in beweging gebleven.
Stil blijven zitten was geen optie. Samen met
team vrijetijdsbesteding hebben de jongeren
uiteenlopende activiteiten bedacht om van
elke dag een fijne dag te maken en iets leuks
en zinvols te ondernemen, zoals kanoën,
muziek maken, knutselen, paardrijden en
nagels lakken voor de liefhebbers. Daarnaast
lieten ze ook hun sociale hart spreken.

Zo
trots
op jou!

Een kerk is opgeruimd en kwetsbare ouderen
zijn ondersteund bij de boodschappen, kleine
klusjes of de hond uitlaten. Samen staan we
sterk en gaan we door bij Koraal. De verhalen
van onze cliënten, leerlingen en medewerkers
in deze KleurRijk zijn daar het voorbeeld van.
Daarbij past een groot compliment van ons
voor jullie allemaal!
Geïnspireerd? Blader dan snel verder.
Radboud Quik en Ingrid Widdershoven
Raad van Bestuur
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• Kort nieuws

De winst van
Taal voor allemaal
Samen met lector en hoogleraar Xavier
Moonen ontwikkelt Koraal sinds 2016 het
programma Taal voor allemaal (Tva): maak
taal zo dat het aansluit bij het taalbegrip
van zoveel mogelijk mensen, ook mensen
met lage taalvaardigheden. Wij doen dat
binnen Koraal en ondersteunen daarnaast
andere organisaties om ook hun taal
begrijpelijk te maken.
Tva is meer dan begrijpelijk schrijven. Het is
samenwerken met de lezers en onderzoeken
of zij de informatie begrijpen. En een stijl en
vorm kiezen die iedereen aanspreekt. Twee
recente praktijkvoorbeelden laten
zien welke winst Tval kan opleveren.
Beter begrip en acceptatie
In West-Brabant beoordeelden de ouders
van leerlingen van drie scholen van Koraal
een brief over schorsing van een leerling.
De helft van de ouders las de originele brief
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en de andere helft las de brief in Tva.
Ouders die de Tva-versie kregen begrepen
veel beter wat ze moesten doen om de
schorsing op te heffen dan ouders die de
originele brief lazen. Dat zorgde ervoor dat
de schorsing sneller en beter beëindigd werd.
Fijn voor iedereen.
Ouders vonden de Tva-brief ook leesbaarder,
duidelijker en van een betere lengte, terwijl
de Tva-brief langer was dan het origineel.
Informatie mag dus soms best wat langer
zijn, als het maar duidelijk geformuleerd,
goed gestructureerd, rustig en
overzichtelijk is.

altijd aan te sluiten op de mate van
voorkennis van je lezers.
Verder vinden de Amsterdammers, de
‘slechte’ én ‘goede’ lezers, de brieven in Tva
voor allemaal prettig leesbaar, duidelijk en
overzichtelijk. Een deel van de goede lezers
twijfelde over de vorm en aanspreektoon,
maar na het lezen van de originele brieven
vonden ze de Tva-brief toch beter.
Meer weten over Taal voor allemaal?
Kijk dan eens op de website
www.taalvoorallemaal.com ■

Amsterdam
De gemeente Amsterdam werkt sinds 2018
met Taal voor allemaal. Uit hun onderzoek
blijkt dat voorkennis zorgt voor een beter
begrip van informatie. Maar voorkennis is
lang niet altijd aanwezig. Probeer daarom
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• Mogelijkheden binnen maatregelen

Jongeren
en leerlingen
over corona

In de tussentijd is iedereen wel een
beetje klaar met corona. Alleen is
corona nog niet klaar met ons.
Gelukkig klinken er geluiden
dat er in de zomer weer meer
mogelijk wordt. Dat is een mooi
vooruitzicht, maar voor het zover
is moeten we nog even geduld
hebben en positief blijven. Wat
dat betreft kunnen we soms nog
best iets leren van onze cliënten en
leerlingen. In dit artikel vertellen
Robin, Pedro en Hermen welke
impact corona op hun leven heeft.
En hoe ze desondanks met veel
positiviteit vooruit blijven kijken.
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Robin van Acquoij kwam naar De Hondsberg
toen de deuren voor bezoekers net gesloten
waren. Zijn ouders brachten hem tot aan de
poort, niet wetend wanneer ze elkaar terug
zouden zien.
“Alles was anders dan anders, toen ik
aankwam”, vertelt Robin. “Maar omdat ik
nieuw was, wist ik niet beter.” Robin kende
niemand bij De Hondsberg, dat vond hij best
spannend. School was er niet, dus was hij voor
zijn contacten aangewezen op de groep.
Daar werd hij heel goed opgevangen.”

• Robin van Acquoij: “Ik werd heel goed
opgevangen bij De Hondsberg.”

“We hielpen elkaar echt door de dagen heen.
Ons dagprogramma bood volop ruimte voor
eigen invulling, dus hebben we samen heel
wat spelletjes gespeeld. Maar er waren ook
regelmatig irritaties, omdat we zo op elkaars
lip zaten. Dan kregen de frustraties even de
overhand.” De gesprekken die Robin had met
zijn begeleiders, boden de nodige houvast. Net
als het contact met zijn ouders, twee keer per
week via videobellen. “Af en toe mochten we
elkaar bij de poort ontmoeten. Dat was fijn,
maar tegelijkertijd ontzettend moeilijk. Want
je voelt je dan toch van elkaar gescheiden.”

Als ik in de klas zit, steek ik veel meer op.
En hoezeer de groepsleiding ook zijn best
doet om er elke dag iets van te maken, soms
slaat de verveling toe. Ik ben blij dat ik in het
weekend wel weer gewoon naar huis mag.
Al blijft het ook daar behelpen, zonder bezoek
van vrienden.”

“Na de zomervakantie mocht ik naar school
en kon ik aan de slag bij het leerwerkbedrijf.”
Maar dat genoegen was helaas van korte
duur. Sinds kerst ligt het werk stil en vindt het
onderwijs online plaats. “Voor mij niet ideaal.

Ondanks alle beperkingen kijkt Robin positief
terug op het afgelopen jaar: “Ik voel me
veilig bij De Hondsberg, heb veel geleerd en
grote stappen gezet. Dat geeft me een
goed gevoel.” ■
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“Ik wilde niets liever dan werken en heb
me daar ook sterk voor gemaakt!”

• Pedro Habets voelt zich als een vis in het water bij De Kornuiten van Koraal.
Pedro Habets woont, met ambulante
begeleiding, zelfstandig in een
appartementencomplex in Witte Vrouwenveld.
Samen met zes andere cliënten van Koraal.
De wijk ligt op een steenworp afstand van
Maasveld, waar Pedro tot maart vorig jaar
werkte in de bakkerij en op de boerderij. Maar
corona haalde daar een dikke streep door.
“Ik had er grote moeite mee”, vertelt Pedro.
“Dat ik van de ene op de andere dag
binnen moest blijven en geen bezoek mocht
ontvangen. Hoe lang gaat dit duren? Wat
moet ik doen de hele dag? En wanneer zie
ik mijn familie en vrienden weer? Die vragen
spookten voortdurend door mijn hoofd.
Ik voelde me ontzettend onzeker en wist
niet wat ik met mezelf aan moest.”
“Onze begeleiders deden er alles aan om
die eerste periode zo aangenaam mogelijk
te maken. Maar ik wilde niets liever dan
werken en heb me daar sterk voor gemaakt.

Uiteindelijk kon ik aan de slag bij De Kornuiten
van Koraal, een dagbestedingsplek in Lemiers,
vlakbij Vaals. Vanaf de dag dat ik daar
binnenstapte, is mijn leven veranderd.”
“Ik ga er met de lijnbus naartoe en geniet van
de rit door het Heuvelland. Het werk is super
afwisselend. De ene keer maken we mutsen
voor schoolkinderen ter ere van carnaval, de
andere keer hartjes voor Valentijn. En als ik
iets voor mezelf wil fabriceren, dan kan dat
ook. Zo heb ik inmiddels een kastje en een
tuinset gemaakt. Natuurlijk moeten we ook
bij de Kornuiten van Koraal de maatregelen in
acht nemen. Maar er is zoveel plek dat me dat
geen enkele moeite kost.”
“Dat mijn vriijheid door corona beperkt is,
vind ik nog steeds verschrikkelijk. Vooral de
avonden zijn eenzaam. Maar ik ben het virus
dankbaar dat het me naar Lemiers heeft
gebracht. Want daar voel ik me als een vis
in het water.” >>>
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“Dat ik school nog
eens zou gaan missen,
had ik zelf nooit
gedacht.”

• Hermen Horzelenberg.

Hermen Horzelenberg doet in mei eindexamen
havo aan Het Brederocollege in Breda.
De voorbereidingen daarop verlopen echter
heel anders dan hij had verwacht.
“Je gaat naar school om te kunnen focussen”,
zo begint Hermen zijn betoog. “Dus was
het ontzettend wennen toen het onderwijs
tijdens de eerste lockdown opeens thuis
plaatsvond. De structuur waar ik aan gewend
was, viel weg. Geen docent meer die zei dat ik
moest opletten, terwijl ik dat juist nodig heb.
Vanuit mijn bed belandde ik meteen in mijn
schoolomgeving. In- en ontspanning liepen
volledig door elkaar. Dat werkte niet.

KleurRijk

Dus zat ik veel te chatten en te gamen en
schoot het schoolwerk er vaak bij in.
Daardoor liep ik een leerachterstand op.
Dat veroorzaakte de nodige stress,
want ik had permanent het gevoel dat ik
tekortschoot. Mijn mentor begreep dat.
Tijdens onze wekelijkse gesprekken pepte
hij me telkens weer op.”
“Als eindexamenleerling mocht ik tijdens de
tweede lockdown gelukkig voor halve dagen
naar school. Daar was ik ontzettend blij om.
Dat ik school nog eens zou gaan missen,
had ik zelf nooit gedacht. Maar na maanden
zonder, zag ik de positieve kanten ervan.

Nog steeds heb ik moeite met focussen
thuis. Maar het helpt dat ik er goed over kan
praten met mijn ouders. Die hebben altijd een
luisterend oor. Net als mijn mentor.”
“Ik werd behoorlijk met mezelf geconfronteerd
in het afgelopen jaar. Daar werd ik niet altijd
vrolijk van. Toch heeft het me veel gebracht.
Ik heb mezelf beter leren kennen en heb
ontdekt dat ik het interessant vind om te
onderzoeken hoe mensen in elkaar zitten.
Dat is ook de richting die ik na de havo op wil
gaan. Ik denk aan psychologie of sociologie.
Maar eerst nog ‘even’ mijn diploma halen.
Daar heb ik voorlopig mijn handen vol aan.” ■
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• Uitnodigend en uniform

Alle relevante thema’s
bij elkaar in één teamplan
Het zorg- en ondersteuningsaanbod van de drie Limburgse
Koraal-regio’s lijkt inhoudelijk sterk op elkaar. De manier waarop
de verschillende woon- en leefgroepen in deze regio’s plannen
maakten, acties evalueerden en verantwoording aflegden, daar
zat nog best een behoorlijk verschil in. Een mooie aanleiding om de
kwaliteitscyclus nog eens goed onder de loep te nemen. En om te
bekijken of de vragen op dit gebied binnen de betreffende regio’s op
een uniforme en uitnodigende manier kunnen worden beantwoord.

Na een ontwikkelperiode zag het nieuwe
teamplan eind 2020 het levenslicht. Een
vanuit de praktijk ingestoken plan dat richting
geeft aan de activiteiten van het team.
Activiteiten die moeten bijdragen aan een
goed leven voor cliënten, mooi werk voor
medewerkers én een gezonde bedrijfsvoering.
Het bijzondere aan het plan is dat alle
belangrijke items voor het eerst in één
document zijn samengebracht.

KleurRijk

Ilse Kiggen en Yvonne Sonnemans, allebei
groepsbegeleider bij St. Anna, waren nauw
betrokken bij de totstandkoming van het
teamplan. “Ik denk dat dit ook de kracht
ervan is”, constateert Yvonne. “Dat mensen
uit de praktijk hebben kunnen meedenken en
meebeslissen over het format. Uitgangspunt
was dat het een toegankelijk en vooral
werkbaar document moest worden.
Een handig hulpmiddel waar mensen

graag mee werken, in plaats van iets dat je
doet omdat het zonodig moet. Dus daar zijn
we voortdurend alert op geweest.”
Uitnodigend en uitdagend
“Om te beginnen hebben we alle plannen die
er bij de Limburgse Koraal-locaties in omloop
waren, verzameld”, vertelt Ilse. “En de voor- en
nadelen zorgvuldig onder de loep genomen.
Wat moet er zeker in en wat kan weg?
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Dat was de leidende vraag. Zo zijn we
uiteindelijk gekomen tot een compact plan,
dat voor iedereen leesbaar is. Met vragen die
iedereen makkelijk kan beantwoorden. Een
plan dat bovendien uitnodigt en uitdaagt om
met het team aan de slag te gaan.”

• Ilse Kiggen

“En dat je, als je dat wilt, naar hartenlust kunt
opfrissen met foto’s en anekdotes.
Dan gaat het echt leven. Daarom is het
nieuwe teamplan ook een digitaal document.
Je kunt het snel bijwerken en alle collega’s
kunnen het snel inzien.”
“Er zijn ook woon- en behandelgroepen die om
de zoveel tijd een afdruk maken. Dan leggen
ze een gedrukt exemplaar in de algemene
ruimte van de groep. Zo blijven ouders die op
bezoek komen ook op de hoogte.”

• Nanine van Lieshout

Haalbare doelstellingen
Nanine van Lieshout, medewerker kwaliteit,
is ook tevreden. “Het teamplan moet zorgen
voor minder administratieve last en meer
tijd voor cliënten en verwanten. Het daagt
uit om zelf de regie te nemen en haalbare
doelstellingen te formuleren.
Die evalueer je tijdens de teamvergaderingen. Dan pak je het plan erbij. En elke vier
maanden maak je samen de balans op.

KleurRijk

• Yvonne Sonnemans

Als je dat steeds doet en het format volgt,
heb je aan het eind van het jaar alle thema’s
van de kwaliteitscyclus doorlopen. Teamleiders
zijn enthousiast over de opzet. “Dat is mooi,
want zij moeten er tenslotte voor zorgen dat
het plan wordt uitgerold en eigendom wordt
van het team”, zegt Nanine. “Ook kregen we
een groot compliment van iemand van de
externe audit. Als medewerkers net
zo enthousiast worden, dan zijn we dik
tevreden.”
Alvast aan de slag
“We hadden ons de introductie van het plan
wel iets anders voorgesteld”, bekennen Ilse
en Yvonne. “Toen het eenmaal klaar was, kon
het ons niet snel genoeg gaan. Om een goede
start te maken, moet je eigenlijk met het hele
team om de tafel gaan zitten. Maar door de
maatregelen rondom corona lukte dat niet
meteen.
Omdat we toch aan de slag wilden, zijn we
begonnen met het digitaal toelichten van
het teamplan. We hebben nog zeker de rest
van het jaar nodig om hier alle medewerkers
van de Limburgse Koraal-regio’s in mee te
nemen. In ons eigen team zetten we het
nieuwe teamplan in elk geval al in. Want we
vonden het plan te mooi om nog langer
te wachten.” ■
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Strategie & Ontwikkeling
koppelt kennis aan vooruitkijken
Met ingang van 1 januari heeft Koraal
een nieuwe organisatie-eenheid:
Strategie & Ontwikkeling, Hierin zijn
het Kenniscentrum - dat eerst deel
uitmaakte van het Expertise Centrum - en
het Strategisch Portfolio van voorheen
samengevoegd. Strategie & Ontwikkeling
is gefocust op twee belangrijke elementen,
vertelt manager Jeroen Hoenderkamp.
“Op de eerste plaats richten we ons op
strategieontwikkeling. Nadenken over
de koers van Koraal vanuit de toekomst.
Dat deed Koraal altijd al, maar in het

afgelopen jaar hebben we daar nóg
grotere stappen in gezet.” We kijken tien
tot vijftien jaar vooruit naar de trends
in de markt en maatschappij om de
strategische koers voor de komende vier
à vijf jaar te bepalen. “Daarnaast richten
we ons op het versterken van de kennis en
het fundament onder deze kennis binnen
Koraal (onder het motto #KoraalKennis).
Dat betekent dat we zelf onderzoek
doen, onderzoeksresultaten van anderen
verspreiden en zorgen we dat die kennis
ook beschikbaar is binnen Koraal.”

Beide elementen zijn bewust aan elkaar
gekoppeld: “Koraal wil doen wat goed is en
baseert zich daarom op kennis. En we hebben
niet alleen kennis van welke behandelingen
effectief zijn of welke methodieken goed
werken op de groep of in de spreekkamer.
Maar we hebben bijvoorbeeld ook kennis
van hoe de toekomstige vraag van onze
doelgroepen eruit ziet, hoe ‘goed werk’ nu en
in de toekomst vorm kan krijgen en hoe je een

professionele organisatie als Koraal
eigenlijk moet organiseren en besturen.
Al deze kennis wil Koraal benutten om de
best mogelijke toekomst te realiseren
voor onze cliënten, leerlingen, verwanten,
medewerkers en andere stakeholders.”

KleurRijk

Interactief en participatief
“Inhoudelijke strategieën, organisatieontwikkeling en wetenschappelijke kennis

• Jeroen Hoenderkamp: “Strategie
& Ontwikkeling werkt heel erg
vanuit de praktijk. Zo interactief
en participatief mogelijk.”

i

10

←

←

Aansluiten
Door op deze manier naar de toekomst te
kijken, kunnen we onze zorg en ondersteuning
nog beter afstemmen op de hulpvragen van
onze doelgroepen. “Onze cliënten, leerlingen
en verwanten hebben duidelijke ideeën over
hoe ze willen leven. En ze verwachten van ons
dat we hierop kunnen aansluiten”, zegt Jeroen
Hoenderkamp. “Daarnaast is de opgave
aan ons om te voorzien in de best mogelijke
ondersteuning op technologisch gebied.
Zodat cliënten, leerlingen en verwanten
zoveel mogelijk kwaliteit van leven hebben.
Er kan veel thuis en er kan veel digitaal, maar
tegelijkertijd zal er altijd behoefte blijven aan
de menselijke relatie.”

proberen we vervolgens met elkaar te
verbinden in de koers van Koraal”, licht Jeroen
toe. “Dat doen we heel erg vanuit de praktijk,
zo interactief en participatief mogelijk.
We betrekken cliënten, leerlingen, verwanten
én medewerkers.
We werken met ontwikkelgroepen, living labs
en combineren wetenschappelijke inzichten
met praktijkkennis. We geven sommige
mensen uit de praktijk de gelegenheid om
onderzoek te doen. We handelen dus niet
vanuit een ivoren toren, maar zoveel mogelijk
in interactieve processen met zoveel mogelijk
mensen.”
Meedenken
“Vind jij het leuk om mee te denken over de
lange termijn ontwikkelingen binnen Koraal?
Heb je ideeën over de toekomst van Koraal?
Neem dan gerust contact met mij of mijn
collega’s op”, vervolgt Jeroen enthousiast.
“Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de
activiteiten die we organiseren in het kader
dan de drie deelstrategieën van Koraal:
Het liéfst thuis (jeugdhulp), De Negensprong
(onderwijs) en de strategie langdurige
zorg. Daarnaast kun je uiteenlopende
webinars bijwonen, op LinkedIn de hashtag
#KoraalKennis volgen of aansluiten bij de
uiteenlopende initiatieven van Koraal Digitaal.”

KleurRijk

• Strategie & Ontwikkeling
heeft straks twee fysieke
locaties, maar medewerkers
zullen elkaar uiteraard digitaal
blijven ontmoeten.

Ontmoeten
Het team - dat onder andere uit strategen,
wetenschappers en ontwikkelaars bestaat zit verspreid op verschillende werkplekken
binnen de Koraal-regio’s. Op twee plekken
in de organisatie kunnen medewerkers van
Strategie & Ontwikkeling elkaar ontmoeten
of afspreken met andere collega’s. Eén locatie
is al gereed en dat is op de vierde verdieping
van het hoofdgebouw van St. Anna in Heel.
Hier zijn onder meer living labs ingericht,
waar voorbeelden van Koraal Digitaal
en onze eHealth-strategie te zien zijn.
De andere locatie zal worden ingericht bij
De Hondsberg in Oisterwijk. ■
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IBO-team herstelt rust op groepen met hulp en handreikingen

Koraal regio Parkstad formeert op dit
moment een IBO-team (Inzet Bijzondere
Omstandigheden). Teamleider en kartrekker
Nicole Mommer legt uit: “Met vaste
medewerkers die kunnen inspringen als
de nood aan de man is op een bepaalde
groep. Een IBO-medewerker ondersteunt,
observeert en coacht de medewerkers
van de betreffende groep zo intensief en
zo lang als nodig is. In afstemming met
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De best passende zorg en ondersteuning
bieden aan cliënten. In een omgeving
die veilig is, waar iedereen zich op zijn
gemak voelt en waar er veel ruimte is voor
persoonlijke aandacht. Daar gaan onze
medewerkers op de groepen voor complexe
gedragsproblematiek voor. Het bereiken van
dat doel is een uitdaging. Elke dag opnieuw.
Door de gedragsproblemen die onlosmakelijk
zijn verbonden met de bewoners weten onze
medewerkers dat ze elke dag het onverwachte
kunnen verwachten. Als je als medewerker
goed in je vel zit en collega’s goed aanvoelt,
kun je samen het hoofd bieden aan deze
problemen. En ga je na een intensieve werkdag
met voldoening naar huis. Maar wat doe

je als het gedrag van een bepaalde cliënt
overheerst? Als er meer escalaties zijn dan
voorheen? Of als je vaker te maken krijgt met
agressie en ziet dat collega’s het ook lastig
hebben? Dan wordt het bieden van de best
passende zorg en ondersteuning een opgave in
plaats van een uitdaging. Elke dag opnieuw.
In dat geval kun je wel wat extra hulp
gebruiken. Van iemand die met een frisse blik
naar de situatie kijkt. Iemand die handreikingen
aandraagt en jou in staat stelt om anders om
te gaan met wat er gebeurt, zodat de situatie
op de groep weer stabiel wordt. En dat cliënten
zich ook weer op hun gemak voelen, inclusief de
cliënt die met zijn gedrag onbedoeld voor veel
spanning heeft gezorgd.

bijvoorbeeld de gedragswetenschapper en
de methodiektrainer werkt hij samen met de
groep aan het terugvinden van een stabiele
basis.”

dat uiteindelijk de cliënt hiervan profiteert.
Want in geval van crisis hoeven we deze
niet meer tijdelijk of voor langere tijd uit zijn
vertrouwde situatie te halen. Ook bij een
crisisplaatsing van een externe cliënt kan
een IBO-medewerker veel bijdragen. Door
ervoor te zorgen dat de druk bij de overige
medewerkers niet te hoog oploopt en de
nieuwe cliënt de best mogelijke ontvangst
te geven. Zo voorkomen we zoveel mogelijk

“Vanzelfsprekend ook met een stuk
kennisoverdracht en het werken met
succeservaringen, zodat de medewerkers
na de extra ondersteuning weer zelfstandig
verder kunnen. Het mooiste aan dit alles is
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• Nicole Mommer: “Het mooiste aan
de ondersteuning via IBO is dat
uiteindelijk onze cliënten profiteren!”

nieuwe trauma’s en doen we recht aan onze
belofte om altijd de best passende zorg en
ondersteuning te bieden.”
Erwin van Splunter sprong de laatste
maanden bij wijze van pilot bij op een
woongroep die voor een uitdaging stond:
“Het geeft veel voldoening om begeleiders,
maar ook cliënten nieuwe inzichten te geven.
Daarmee kunnen ze hun onderlinge band
versterken en ook een positiever zelfbeeld
ontwikkelen. Dat is het doel van een IBOmedewerker. Iemand die niet alleen meehelpt
in een crisissituatie, maar ook bijdraagt aan
het leggen van een stabiele basis waarop
verder kan worden gebouwd.”

KleurRijk

• Erwin van Splunter: “Het geeft veel
voldoening om begeleiders en cliënten
nieuwe inzichten te geven.”

• Silvana Heyll: “Als je emmer vol is,
ben je blij met hulp en feedback
waar je iets mee kunt.”

“De tijdelijke ondersteuning van Erwin was
gewoon erg welkom toen het op onze groep
steeds stroever begon te lopen”, zegt Silvana
Heyll. “Als je emmer vol is, ben je blij dat je
hulp krijgt en dat iemand feedback geeft waar
je iets mee kunt. We kijken nu weer met een
frisse blik naar wat er gebeurt op de groep.”

“Koraal regio Parkstad wil het IBO-team
graag uitbreiden met ervaren medewerkers”,
vertelt Nicole Mommer “We zoeken mensen
die vanuit een helicopterview hun bijdrage
kunnen leveren aan het herstellen van rust
op een groep. Of het nu een gedrags- of
seniorengroep binnen Op de Bies is of een
behandelgroep bij Gastenhof: wanneer
escalaties zorgen voor ontregeling van de
dagelijkse gang van zaken kan iedereen
profiteren van de inzet van een IBOmedewerker. Cliënten én collega’s!”

“Kijk, bij onze cliënten kun je escalaties niet
voorkomen”, zegt Silvana. “Maar we weten
nu wel beter wat we allemaal kunnen doen
om die escalaties minder heftig te maken en
minder lang te laten duren. Daarnaast is het
fijn dat je weet dat de mogelijkheid bestaat
om extra hulp in te roepen, zodat je een
crisissituatie kunt voorkomen.”

Meer weten?
Stuur dan een e-mailbericht naar Nicole
Mommer via nmommer@koraal.nl ■
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• De La Salle blijft in beweging

Stilzitten in coronatijd?
Echt niet!
Stilzitten in coronatijd? Dat zit er voor het team vrijetijdsbesteding
van De La Salle niet in. Elke dag spannen zij zich in om de jongeren
van deze Koraal-locatie een leuke en zinvolle tijd te bezorgen. Door
beperkende maatregelen laten zij zich niet weerhouden. Ze passen
‘gewoon’ het programma aan of verzinnen met de jongeren andere
activiteiten.

“De vrije tijd van jongeren vormgeven. Daar
staat de afdeling vrijetijdsbesteding voor”,
vertelt Karin van Grinsven. “Jongeren kunnen
deelnemen aan verschillende activiteiten,
die ze leuk vinden én die aansluiten bij hun
wensen. Vrijetijdsinvulling is onderdeel van
de behandeling. De jongeren leren hoe ze hun
vrije tijd kunnen invullen, hoe ze met anderen
contact kunnen maken en met elkaar omgaan,
ook buiten de groep. Als een jongere straks
uitbehandeld is, zal hij of zij dat ook zelf
moeten oppakken.”
Tijdens de lockdown mochten de jongeren niet
van het terrein af en heel beperkt omgaan

KleurRijk

met andere jongeren. Ook mochten ze niet
naar school. “Even lekker hangen voor de tv is
niet erg, maar een hele dag… de muren komen
dan op de jongeren af. Ze willen naar buiten
om anderen te ontmoeten of een balletje
te trappen op het Cruyff Court. Gewoon
even weg van de groep, een ander gezicht
zien en andere verhalen horen. Zo wordt de
groepsleiding ook even ontlast”, legt Karin uit.

gaf de jongeren structuur. Elke keer als de
maatregelen worden aangepast, kijken we
naar nieuwe mogelijkheden en werken we
desnoods in de avonduren. We organiseren
nu activiteiten voor de leefgroepen, op het
terrein van De La Salle en daarbuiten. Maar
bijvoorbeeld ook direct na school en overdag
voor thuiszitters”, somt Karin op. “Steeds
aangepast aan de behoeften van de jongeren.”

Maatwerk
Het kleine team heeft elke week een
programma. “Tijdens de eerste lockdown
waren er van tien uur ‘s morgens tot zes uur
‘s avonds activiteiten op het terrein. Dat

“We organiseren van alles”, vertelt Karin
enthousiast. “Kanoën, muziek, knutselen,
paardrijden en nagels lakken met de meiden.
Diverse groepen jongeren hebben samen
met de groepsleiding gelasergamed.
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Dus hebben we in een leegstaande kamer
een fitnessruimte ingericht om met onze
groep te kunnen trainen. De lange gang
gebruikten we om te kunnen hardlopen.
Elke keer checkten we onze tijd. En reken
maar dat we vooruit gingen. We hadden
immers genoeg tijd om te trainen.”

’s Avonds in het donker, heel spannend!
Ze gingen er helemaal voor. Ze klommen in
kliko’s en tijgerden tussen de bosjes. Daarnaast
organiseren we sociale activiteiten, samen
met de buurt. Onze jongeren helpen bij het
schoonmaken van een kerk in Boxtel. En ze
ondersteunen kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld
door boodschapen te doen, kleine klusjes uit te
voeren of de hond uit te laten.
Ook de jongeren denken mee over de invulling
van het programma. Zo ging Jon-Dahl zelf
over tot actie. “Samen met één van mijn beste
maten”, vertelt hij. “We vonden het belangrijk
om onze conditie op peil te houden.

KleurRijk

• Karin van Grinsven, adviseur
vrijetijdsbesteding en ontwikkeling
bij De La Salle: “Vrijetijdsbesteding
is onderdeel van de behandeling.”

Vrije tijd draagt bij aan de toekomst
“Zorg, onderwijs, vrije tijd en werk: dat zijn
vier belangrijke elementen die in balans
moeten zijn. Ook in coronatijd”, stelt Karin.
“We doen het samen. Als we het goed doen
en afstemmen, bouwen we met elkaar aan
de toekomst van een jongere.” ■
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Hoe is het om op
een cohortafdeling
van Koraal te
werken?

Om de verspreiding van het
besmettelijke coronavirus zo goed
als mogelijk onder controle te houden
opende Koraal gedurende de eerste
en tweede golf een zogenoemde
cohortafdeling. Op locatie Maasveld
in Maastricht werd een speciaal
ingerichte afdeling opgestart voor
het geïsoleerd verplegen van cliënten
uit de langdurige zorg. Bewoners
van de locaties St. Anna, Op de
Bies en Maasveld zelf konden hier in
quarantaine herstellen. Het speciaal
samengestelde team dat op de
cohortafdeling werkte bestond uit
medewerkers van alle drie de locaties.
Twee collega’s vertellen hoe zij die
uitzonderlijke periode hebben beleefd.

KleurRijk

Fer Bidlot zit in het tweede jaar van
de opleiding Maatschappelijke Zorg &
Verpleegkunde. In augustus 2019 ging hij aan
de slag als begeleider op de dagbesteding bij
St. Anna. Maar corona haalde al gauw een
streep door zijn activiteiten. Hij belandde
meteen in een quarantainesituatie.
“Ik was blij dat ik iets nuttigs kon doen”,
vertelt Fer. “Al was het in het begin erg
zoeken. Welke beschermende kleding moeten
we aantrekken? Welke mondkapjes zijn goed?
Iedereen zette zijn schouders eronder en
deed zijn uiterste best om het voor cliënten
zo comfortabel mogelijk te maken.
Het werk beviel mij zo goed dat ik me
uiteindelijk heb opgegeven voor de
cohortafdeling op Maasveld. Daar ging
ik eind december aan de slag.
“Op de cohortafdeling was alles tot in
de puntjes geregeld. We werkten aan
de hand van gedetailleerde protocollen
en er waren altijd meer dan voldoende
beschermingsmiddelen voorhanden.
Daarnaast was er veelvuldig contact met
de hoofdwacht of de verpleegkundige van
dienst. We werkten altijd met twee collega’s;
je was dus nooit alleen. Van huisartsen die
over de vloer kwamen, kregen we regelmatig
complimenten hoe goed alles was geregeld.

• Fer Bidlot: “Op de cohortafdeling
voelde ik me veiliger dan in de
supermarkt.”

Ik ben dan ook geen moment bang geweest
voor mijn eigen gezondheid. Eerlijk gezegd
voelde ik me op de cohortafdeling een stuk
veiliger dan in de supermarkt.”
“Hoe besmette cliënten reageerden, dat was
heel verschillend. Wie echt ziek is, vindt in de
regel alles prima. De pakken en mondkapjes
wenden snel. Om te laten zien hoe we er
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Op de cohortafdeling werkten zowel medewerkers van St. Anna, Op de Bies als Maasveld.

zonder beschermende middelen uit zagen,
lunchten we vaak vlak voor de glazen deur
tussen de keuken en de verzorgingsruimte.
Ik merkte dat cliënten het fijn vonden dat ze
dan even ons gezicht konden zien. Cliënten
die besmet waren maar zich niet ziek voelden,
misten op de cohortafdeling vaak structuur
en hun vertrouwde dagindeling. We legden
dan uit dat ze er waren om weer beter te
worden. Dat we het daarom rustig aan deden
en dat ze zich vooral lekker moesten laten
verwennen.”
Astrid Quaaden werkt op Maasveld in de
nachtdienst. In april 2020 werd ze gevraagd
om mee te helpen bij het opzetten van het
cohort. “Ik vond het best spannend allemaal
aan het begin van de eerste lockdown”, bekent
Astrid. “We hadden geen idee wat we konden
verwachten en wisten niet hoe ziek mensen
zouden zijn.”
“In november begon ik nachtdiensten op de
cohortafdeling van Maasveld te draaien.
Daar voelde ik me in mijn overall - met bril
en mondkapje - een stuk veiliger dan ergens

KleurRijk

anders. Toen we van start gingen, merkte ik
dat collega’s van het hoofdgebouw me soms
probeerden te mijden. Ik heb toen uitgelegd
dat ik tijdens mijn werk op de cohortafdeling
ontzettend goed beschermd was en dat
ik nog steeds met een gerust hart naast
mijn echtgenoot sliep. Dat gaf de nodige
duidelijkheid.”
“Cliënten die op de cohortafdeling binnen
kwamen, stelden we eerst zoveel mogelijk op
hun gemak. Want het is tenslotte niet niks.
Ze werden toch uit hun vertrouwde omgeving
gehaald en de gebruikelijke dagindeling
valt opeens weg. En ze zagen alleen maar
nieuwe gezichten. Alles bij elkaar is dat een
ingrijpende verandering. Dus deden we er alles
aan om het cliënten naar hun zin te maken.”
“Zo probeerden we iedereen in de watten
te leggen en er het beste van te maken.
Aanvankelijk kostte het best moeite om
mensen te vinden die op de cohortafdeling
wilden werken. Maar door alle positieve
geluiden was het aanbod uiteindelijk groter
dan de vraag.” ■

• Astrid Quaaden: “Aan het begin van de
eerste lockdown hadden we nog geen
idee van wat we konden verwachten.”
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• Strategie onderwijs

Plein 3 biedt nieuw
perspectief voor jongeren
In Oosterhout is Koraal met een innovatief pilot project gestart:
Plein 3. Jongeren met ernstige gedragsproblemen, problematisch
schoolverzuim en vaak afkomstig uit multiprobleemgezinnen
krijgen bij Plein 3 een dagprogramma op het gebied van onderwijs,
zorg en arbeidstoeleiding. Schoolleider Koert van der Linden:
“We geven intensieve begeleiding op maat, waarmee we deze
jongeren een toekomstperspectief willen bieden en voorkomen
dat ze in de gesloten jeugdhulp terecht komen.”

• Schoolleider Koert van der Linden

De aanleiding van het pilotproject was het
faillissement van jeugdzorgorganisatie Juzt in
West-Brabant in 2018. Van der Linden: “Onze
school - Het Warandecollege - bood onderwijs
aan de jongeren die in de gesloten jeugdzorg bij
Juzt zaten. Toen de jeugdhulp wegviel, dreigde
deze groep ook uit beeld te raken bij het
onderwijs. Dat wilden we niet laten gebeuren.

KleurRijk

Daarom zijn we hier als Koraal ingestapt. In
de afgelopen jaren zijn we al begonnen met
onze aanpak en dat heeft nu geleid tot de
financiering voor dit pilotproject van twee jaar.
Aanwezig zijn is eerste stap
In het pilotproject werkt Koraal nauw
samen met twee samenwerkingsverbanden

(onderwijs) en een aantal regiogemeenten
(jeugdhulp) in West-Brabant. Het project
duurt twee jaar en is in januari 2021 gestart.
Er is capaciteit voor 50 jongeren tussen 12
en 18 jaar. De meeste jongeren hebben een
lange geschiedenis in de jeugdhulp en een
moeizame schoolloopbaan. “Schoolverzuim,
delinquent gedrag, agressie, gameverslaving,
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ongewenst gedrag. Daarnaast wordt
er gewerkt met één van de strategische
speerpunten van Koraal: traumasensitief
onderwijs. Plein 3 participeert ook in
De Negensprong, het strategisch
programma waarbij verschillende
schoolsoorten expertise uitwisselen binnen
Koraal. Van der Linden: “Wat wij hier bieden
is het hart van de expertise van Koraal.” ■

een omgekeerd dag- en nachtritme, van school
gestuurd worden, langdurig thuiszitten,” geeft
Van der Linden als toelichting. “Waar we hier
mee beginnen is dat ze weer aanwezig zijn
op school, een dagritme krijgen. Dat is een
belangrijke eerste stap.”
Traject op maat
Plein 3 is een kleinschalig project. De jongeren
volgen in groepjes van vier à vijf personen een
dagprogramma tussen 8:00 en 17:00 uur van
onderwijs, groepsbegeleiding en individuele
coaching. Er is intensieve begeleiding door
coaches met een achtergrond in jeugdhulp of
speciaal onderwijs. “Belangrijk is dat de coach
eerst een relatie opbouwt met de jongere.
Een jongere moet zich eerst veilig en gesteund
voelen, voordat ie aan leren toekomt,” legt
Van der Linden uit. “Daarnaast gaan we uit
van wat de jongere zelf wil. Eigenaarschap
vinden we belangrijk: hij of zij bepaalt immers
wat ie met zijn leven wil. Dan raakt iemand
gemotiveerd om stappen te zetten. Wil iemand
terug naar school? Of toeleiding naar een
baan of werkervaringsplaats? We bieden een
traject op maat: de coach kijkt samen met de
jongere naar welke mogelijkheden er zijn, welke
competenties iemand heeft en wat realistisch
is.” Een traject om een jongere toe te leiden
naar school, een vervolgopleiding of baan duurt
minimaal een half jaar, maar kan ook uitlopen
naar anderhalf jaar.

KleurRijk

De eerste stappen
door Plein 3

Het hart van onze expertise
De coaches van Plein 3 zijn opgeleid in
Positive Behavior Support (PBS). Dit biedt
een positief en ondersteunend pedagogisch
klimaat, waarbij jongeren succeservaringen
kunnen opdoen en werken aan hun
zelfvertrouwen. Ook biedt het duidelijke
grenzen en een eenduidige aanpak bij

Dylan volgde na verschillende
schoolwisselingen geen onderwijs
meer. Hij ging naar de dagbesteding.
Hij heeft een lange geschiedenis
in de jeugdzorg en had geen enkel
perspectief op een diploma of een
baan. Vanwege zijn capaciteiten werd
hij aangemeld op de havo in het vso.
Dit bleek niet haalbaar vanwege zijn
ontwikkeling en complex gedrag. Hij
kon terecht bij Plein 3 en maakte
grote ontwikkelingen door. Hij is weer
gemotiveerd voor school, accepteert
hulp en werkt toe naar een overstap
naar de havo in het vso.
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• Evaluatie en verkiezingen medezeggenschap

Medezeggenschap
steeds beter van
onderaf gedragen

In mei vinden er binnen Koraal
weer verkiezingen plaats voor
Medezeggenschap (MZ) Centraal en
MZ Onderwijs. Met drie leden van MZ
Centraal evalueren we het huidige
medezeggenschapsmodel, dat twee
en een half jaar geleden binnen de
organisatie werd geïntroduceerd.
“Na de aanvankelijke hobbels begint
het nu echt te lopen”, lichten Jack
Tijs, Willemijn Baaijens en Maurice
Widdershoven toe.

Koraal vindt participatie van medewerkers
belangrijk. In oktober 2018 is daarom
een model ingevoerd dat een optimale
betrokkenheid vanaf de werkvloer
nastreeft. Elke Koraal-regio heeft hiervoor
een Regionale Overleg Groep (ROG). Die
verzamelt de inbreng vanuit platforms,
zoals deelraden. Daarnaast is het wettelijk
verplicht om voor onderwijslocaties een
afzonderlijke medezeggenschap te hebben:
Medezeggenschapsraad, Deelraad en MZ
Onderwijs. Overkoepelend is er MZ Centraal.
Die bestaat uit een regiegroep en een
toezichthoudende groep.
Even wennen
De nieuwe opzet was even wennen, geeft
Jack Tijs aan. “Zowel voor een bestuurder,
die de medezeggenschap in een eerder
stadium bij plannen moet betrekken, als voor
de medezeggenschap zelf. Die moet niet te
veel op de inhoud gaan zitten, maar mensen
activeren om over die inhoud een advies te
geven. Inmiddels weten medewerkers beter
de weg als het gaat om inspraak”, zegt de
techniekdocent van Het Aventurijncollege in
Bergen op Zoom. Behalve lid van MZ Centraal
(regiegroep) is Jack medevoorzitter van
MZ Onderwijs.
Wennen was het eveneens voor leden van een
Regionale Overleg Groep. Zoals voor Willemijn

KleurRijk

• Jack Tijs: “De nieuwe opzet was
even wennen, maar inmiddels
weten medewerkers beter de
weg als het gaat om inspraak.”

Baaijens, die deel uitmaakt van MZ Centraal
(toezichthoudende groep) én ROG WestBrabant. “Voor ons was het een zoektocht
naar wat we inhoudelijk mochten bespreken
en voor welke zaken participatie met de
werkvloer moesten worden gezocht. Dat zijn
vaak zaken die dichtbij je staan en waar je een
eigen mening over hebt. Die moet je dan als
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begroting slechts enkelen”. Maurice is arbo- en
veiligheidscoördinator bij de Koraal-regio’s
Parkstad en Noordoost-Brabant.

• Willemijn Baaijens: “Het idee is
om medezeggenschap een vaste
inbedding te geven onder alle
medewerkers.”

ROG-lid even voor je houden”, zegt de intern
begeleider en decaan van Het Brederocollege
in Breda. Participatie is volgens
medevoorzitter Maurice Widdershoven
van de regiegroep bij MZ Centraal ook
erg afhankelijk van het onderwerp: “Over
de roostersystematiek en werktijden wil
iedereen graag iets zeggen, over de centrale

KleurRijk

Meepraten en gehoord voelen
Inmiddels weten Koraal-medewerkers
volgens Jack dus steeds beter hoe ze een
kwestie op de juiste plaats besproken
kunnen krijgen. Daardoor komt de opzet
- leg zaken die decentraal kunnen worden
afgehandeld daar ook neer - steeds beter uit
de verf. Maurice zegt vanuit de organisatie
over het algemeen positieve reacties te
krijgen op de nieuwe werkwijze. “Uiteindelijk
gaat het erom dat mensen vanuit de hele
organisatie mee hebben kunnen praten
en zich gehoord voelen. En niet dat een
beleidsplan, zoals in het verleden, enkel werd
voorbereid door managers in een werkgroep
of door een beleidsmedewerker. Waarna de
medezeggenschap nog mocht kijken naar
punten, komma’s, plussen en minnen.”
“De bedoeling is dat een stuk door het gros
wordt gedragen”, vult Jack aan.
Evaluatie
Inmiddels is het nieuwe medezeggenschapsmodel geëvalueerd. Willemijn: “Het idee
is om de participatie van medewerkers
eerder vast te leggen. Daardoor krijgt MZ
Centraal een minder grote rol, met als doel
om medezeggenschap een vaste inbedding

• Maurice Widdershoven: “Het gaat
erom dat mensen vanuit de hele
organisatie hebben kunnen meepraten en zich gehoord voelen.”

onder alle medewerkers te geven. Daarvoor
hebben we een aantal aanpassingen gedaan
en speerpunten opgesteld.”
Koraal-medewerkers krijgen binnenkort
de vraag of ze zich, voor een periode van
twee jaar, kandidaat willen stellen voor de
medezeggenschapsverkiezingen in mei. ■
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Carnaval en corona zijn geen geweldige combinatie. Toch hebben we binnen Koraal
samen met cliënten en leerlingen uiteenlopende coronaproof carnavalsactiviteiten
georganiseerd. Met een ander karakter dan we gewend zijn, maar daardoor niet minder
feestelijk. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met z’n allen zingen en dansen. Alaaf!!!

•

•

Rapapaaa rapapaaaa! We vroegen
in meerdere regio’s aan cliënten
en leerlingen of zij het leuk vonden
om dit jaar de carnavalsposter te
ontwerpen. Vervolgens kwamen
uit alle hoeken inzendingen binnen.
Wat had de jury het moeilijk om een
winnend ontwerp te kiezen!

KleurRijk

Alaaf! Ondanks de rare tijd
waar we nu in leven, heeft de
carnavalsvereniging bij Op de Bies
toch een prachtig prinsenpaar
kunnen uitroepen: Prins Piërre
de 1ste & Prinses Lisa de 1ste.
De proclamatie vond geheel
coronaproof plaats op de
woongroep van het prinsenpaar.

Surprise surprise! In meerdere regio’s
werden groepen verrast met een
‘feestje in een tasje’, gevuld met
onder andere ballonnen, serpentines,
kleurplaten, carnavalsmuziek en
posters. Daarnaast werden de
groepen getrakteerd op heerlijke
frietjes en snacks. Wat een feest!

•

• Coronaproof carnaval
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Tada tadaaa! Door de maatregelen
rondom corona was het dit jaar helaas
niet mogelijk om een carnavalsoptocht
te organiseren. Tenminste, niet in
fysieke vorm. In plaats daarvan
organiseerden we een digitale
optocht. Cliënten en medewerkers
van uiteenlopende regio’s stuurden
filmpjes in die werden uitgezonden
door Koraal Media!

House party! Cliënten van St. Anna, Maasveld, Op de Bies en
Gastenhof lieten zien dat je samen met de andere cliënten, jongeren
én begeleiders van de groep ook prima een feestje kunt bouwen.

KleurRijk
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• Strategie jeugd

Systeemtherapie brengt
‘Het liéfst thuis’ dichterbij
“Heel positief” en “het sluit perfect op elkaar aan”. Het is duidelijk dat de
ervaringsdeskundigen Anouk Göbel en Karin Taphoorn enthousiast zijn over de
manier waarop systeemtherapie past binnen ‘Het liéfst thuis’, de strategische
koers die Koraal volgt op het gebied van jeugdhulp. Systeemtherapie bij jeugdigen
met gedragsproblemen heet ook wel relatie- en gezinstherapie. Het belangrijkste
kenmerk is dat bij de behandeling van een (psychische) klacht ook de (groot)
ouders, broers en zussen worden betrokken. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar
hun leefsituaties, interactiepatronen en relaties – het systeem.

De sociale, culturele en relationele
contexten zijn belangrijk, weet Anouk Göbel,
systeemtherapeut binnen Koraal Kennis.
Ze geeft aan dat haar vakgenoten eigenlijk
altijd gericht zijn op positieve krachten en
samenwerking. Verbindingsmogelijkheden
die een gezin verder kunnen brengen.
Soms worden die ook gevonden bij de buren,
vrienden, sportclub of kerk. Anouk: “Je kijkt
samen met het gezin naar de verschillende
invloeden en hoe deze steunend kunnen zijn
in de veranderwensen van het gezin. Dit kan
betekenen dat je bijvoorbeeld ook samen-

KleurRijk

werkt met het buurtwerk.” De strategische
koers ‘Het liéfst thuis’ sluit daar perfect op
aan volgens Karin Taphoorn, werkzaam bij de
Koraal-locaties Maashorst en De La Salle. Als
gedragswetenschapper en systeemtherapeut
in opleiding vindt ook zij dat de hulpverlening
zoveel mogelijk in de eigen omgeving hoort.
“Bij Maashorst werk ik met kinderen die op
wat jongere leeftijd uit huis zijn gegaan. Heel
vaak zijn het de interactiepatronen – tussen
kinderen en ouders of broertjes en zusjes –
die maken dat het thuis niet meer gaat.

Als systeemtherapeut kijk je vooral naar hoe
die communicatie verloopt. Welke patronen
kunnen we met elkaar doorbreken?”
Volgens Anouk heeft dit als bijkomend
voordeel dat je kinderen verlost van een
stuk zware bagage, door de zorgen en
veranderwensen waarmee zij worden
aangemeld in een breder perspectief
te plaatsen. “Door te kijken naar die
interactiepatronen tussen gezinsleden wordt
de focus juist niet meer alleen op het kind
gelegd. Momenteel onderzoeken we binnen
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Het liéfst thuis
• Anouk Göbel:
“Bij systeemtherapie
wordt de focus niet
meer alleen op het
kind gelegd.”

• Karin Taphoorn:
“Heel vaak zijn het
de interactiepatronen
die maken dat het
thuis niet meer gaat.”

Koraal of en hoe we de traumabehandeling
voor kind én ouder meer integratief kunnen
aanbieden.” Volgens Karin is het belangrijk dat
– indien nodig en corona het toelaat – ouders
eveneens meedraaien op een Koraal-locatie.
“Want wij kunnen ook leren van de manier
waarop ouders zaken aanpakken.”
“En als het kind alleen bij Koraal is, proberen
we steeds de verbinding met het gezin
te houden”, vult Anouk aan. “We halen de
‘stemmen van thuis’ in de gesprekken. We
willen steeds weten wat belangrijk is voor een

KleurRijk
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Bezoek de community
‘Strategie Jeugd Koraal’
op Koraal Portaal en blijf
op de hoogte!

←

Nog geen lid van de
besloten Facebook-groep
‘Het liefst thuis’? Meld je
dan meteen aan!

gezin en daar in onze benadering, begeleiding
en behandeling steeds op aansluiten. ”
Maar ook binnen Koraal moet eenieder zijn
rol pakken binnen ‘het systeem’. Anouk zou
het een goede zaak vinden als medewerkers
met elkaar onderzoeken wie op welk niveau
wat doet. “Je wilt dat een receptionist een
familie met open armen ontvangt. Maar ook:
wat doet de orthopedagoog, de psycholoog,
de systeemtherapeut, de groepsopvoeder?
Zodat we allemaal vanuit onze eigen taak
systemisch werken.” Volgens haar brengt

Het liéfst thuis kort samengevat
In de nabije toekomst werken professionals
van Koraal samen met jongeren en hun
directe omgeving aan onderliggende
problematiek vanuit medisch-, opvoedkundigén traumaperspectief. Dat doen we door te
investeren in het voorkomen en doorbreken van
problemen door de generaties heen en door
zowel hulp aan jongeren, ouders en gezinnen
als geheel te bieden. Uitgangspunt is altijd
‘Het liéfst thuis’. Dat betekent dat we ervoor
kiezen om jongeren in hun eigen omgeving
te laten zolang dat mogelijk is. Maar ook dat
jongeren, bij voorkeur met ouders, opgenomen
kunnen worden als dat de beste oplossing is.

onderlinge samenwerking en aandacht voor
een steunend systeem binnen de organisatie
vaart in de behandeling voor de gezinnen.
Karin verwacht dat sneller andere keuzes
worden gemaakt, juist met het oog op
‘Het liefst thuis’. “Dat je bijvoorbeeld eerder
onderzoekt wat er nodig is om een kind
naar huis te laten gaan. Dat je hulpvormen
met elkaar kunt combineren, of andere laat
ontstaan. En dat we de mooie initiatieven
die binnen Koraal zijn ontstaan actiever met
elkaar delen.” ■
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• Overgangsjaar Wet zorg en dwang

Maatwerk blijft de sleutel
Zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige
basis plaatsvinden. Tenzij er sprake is van
ernstig nadeel voor de betrokken persoon of
zijn omgeving. Dan is er een stappenplan om
te beoordelen of onvrijwillige zorg noodzakelijk
is. Dat is in het kort de inhoud van de Wet
zorg en dwang (Wzd), die op 1 januari 2020
is ingegaan. Inmiddels is het overgangsjaar
verstreken. Tijd om de balans op te maken.

“Laat ik voorop stellen dat we het bij Koraal
al heel goed deden”, zegt Marlies van Rooijen.
“Wat onvrijwillige zorg betreft, was het
altijd al ‘nee, tenzij’. Nieuw is dat we een
stappenplan volgen om die onvrijwillige
zorg uiteindelijk te mogen verlenen.
Dat we die stappen vastleggen in het
zorgplan en evalueren met de cliënt en zijn
wettelijk vertegenwoordiger. En dat we op
basis daarvan afspraken met elkaar maken
die het kader vormen waarbinnen we zorg en
behandeling verlenen.”

KleurRijk

Top of mind
Als kennisdrager Wet zorg en dwang was
Marlies nauw betrokken bij de (basis)scholing
van medewerkers. Belangrijk is nu het borgen
van kennis. “Om ervoor te zorgen dat de
Wzd top of mind blijft, beschikken alle
groepen over een aandachtsfunctionaris Wzd.
Die focust op bewustwording, op goed kijken
en luisteren naar de cliënt. En stimuleert
collega’s om na te denken over alternatieven
voor ‘iets dat de cliënt moet maar niet wil,
of juist wil maar niet mag’. Kennis van de

afspraken in het zorgplan is daarbij essentieel.
Net als het signaleren en zorgvuldig
rapporteren van situaties waarin je daarvan
moet afwijken”, aldus Marlies.
Als de cliënt gelukkig is, dan zijn wij het ook
De Wet zorg en dwang stelt dat de cliënt
en zijn wettelijk vertegenwoordiger moeten
kunnen terugvallen op een onafhankelijke
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Jeannette
Hendriks is sinds vorig jaar als zodanig
beschikbaar voor cliënten van Koraal-locaties
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Welke stappen zijn er in 2020 gezet?
• De beleidsnotitie Gedwongen Zorg binnen
Koraal is opgesteld.
• Basisscholing voor iedereen die contact met
cliënten heeft is uitgerold.
• Externe, onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn benoemd (Jeannette
Hendriks, Susan Derks & Corine Gerritsen
via Zorgbelang).
• Met collega-organisaties zijn afspraken
gemaakt over de inzet van externe
deskundigen (onderdeel stappenplan).

• Er zijn Wzd-functionarissen benoemd (Inge
Koop & Rachelle Arends), die:
- zorgen dat de randvoorwaarden
aanwezig zijn om de wet goed uit
te voeren;
- het zorgplan beoordelen;
- toezien op inzet van de minst ingrijpende
onvrijwillige zorg en zo
snel mogelijke afbouw.
• Er is aansluiting gezocht bij een
onafhankelijke klachtencommissie (KCOZ).

Maasveld en Op de Bies. “Ik ben partijdig en
behartig hun belangen”, benadrukt Jeannette.
“Ik ga uit van de wens van de cliënt, ook als
die botst met wat ik als professional nodig
acht. Samen met hem of haar zoek ik een
weg om die wens in de organisatie
bespreekbaar te maken.”

gelukkig is, dan ben ik het ook’, dat is wat ik
heel sterk ervaren heb. Daardoor verloopt de
samenwerking heel constructief.”

Onafhankelijk
“Mijn onafhankelijkheid is mijn grootste
kracht. Al zit ik er met dezelfde intentie
in als de mensen van Koraal. ‘Als de cliënt

KleurRijk

Improviseren door corona
“Corona haalde een dikke streep door mijn
kennismakingsrondje”, vertelt Jeannette.
“Maar gelukkig kon er veel digitaal. In de
zomer ben ik rondgeleid op onderdelen van
Maasveld. Op de Bies volgt zodra dat weer
kan. Cliënten weten me in elk geval te vinden.
Mijn flyers en de voorlichting aan teamleiders,

• Meer weten? Klik op de bovenstaande
brochure voor meer info over de Wet
zorg en dwang...
zorgcoördinatoren en Wzd-functionarissen
hebben zichtbaar effect gehad.”
Corona raakte ook het werk van Marlies.
“Tijdens de eerste lockdown mochten cliënten
geen fysiek bezoek ontvangen. Gelukkig werd
het overheidsbeleid bij de tweede lockdown
versoepeld. Toen hebben we - met de Wzd in
ons achterhoofd - bezoekafspraken op maat
gemaakt voor elke cliënt. Dat werkt prima.
Maatwerk is toch de sleutel. Daar worden
cliënten blij van. En wij ook.” ■
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• Medewerkers aan zet

Tessie Wittelings
Ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie
Ontwikkelaar / coördinator Taal voor allemaal
Cliënten hebben vaak net een andere kijk op dingen.
Ze blijven dicht bij zichzelf en zijn meestal bruut
eerlijk. Na zoveel jaar sta ik nog steeds versteld van
hun vermogen om de vinger op de zere plek te leggen.
En dát is wat cliëntmedezeggenschap voor mij zo
ontzettend boeiend maakt! ■

KleurRijk
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