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Inleiding
Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking 
(LVB) brengt de periode naar volwassenheid extra 

uitdagingen met zich mee; zij zijn op hun 18de volgens 
de wet dan wel volwassen, echter hun 
ontwikkelingsleeftijd komt overeen met een (veel) jongere 
leeftijd. Vaak hebben ze beperkte zelfredzaamheid 
vaardigheden en een klein sociaal netwerk om op terug 
te vallen.  
De kans op maatschappelijke participatie van deze LVB 
jongeren wordt moeilijker, terwijl de trend is meer 
participatie en je leven zelfstandig en op eigen kracht 

inrichten. De overgang van de Jeugdwet naar de WMO vanaf hun 18e jaar kan aansluitingsproblemen 
veroorzaken met het risico dat deze jongeren tussen wal en schip vallen. De kans op zwaardere problematiek 
wordt daarmee alleen maar groter. Verder neemt het aantal Wlz-indicaties voor LVB-jongeren steeds meer toe 
en met de komst van de nieuwe wet Wlz-GGZ (2021), is de verwachting dat de Wlz-indicaties voor deze 
doelgroep nog meer zullen toenemen.Door al deze ontwikkelingen ligt er een maatschappelijke opdracht om 
een passende oplossing te vinden in dit spanningsveld (meer participatie en zelfredzaamheid versus beperkte 
zelfredzaamheid vaardigheden en klein sociaal netwerk) met als vraag hoe jongeren met een licht 
verstandelijke beperking in de toekomst een goed en verantwoord leven kunnen leiden met een ondersteuning 
die houdbaar en betaalbaar is. 
Koraal wil weten welke visie Koraal ze hebben ten aanzien van het leveren van een houdbare en betaalbare 
dienstverlening aan LVB-jongeren om in de toekomst een goed en verantwoord leven te kunnen leiden. En op 
welke wijze deze visie past binnen de visie van Koraal ten aanzien van Jeugd en Volwassenzorg (Wlz). 
Om te komen tot een visie, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder professionals, cliënten en verwanten 
van cliënten in de periode september - november. In dit onderzoek is gezocht naar antwoord op de vragen: 
• Wat is het profiel van deze jongvolwassenen en welke hulpvragen hebben ze? 
• Wat is een passend aanbod voor deze jongvolwassenen en uit welke werkbare elementen moet dit aanbod 

bestaan? 
• Wat is de visie van Koraal ten aanzien van deze doelgroep? 
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Profiel jongvolwassenen met LVB
Zowel uit reeds uitgevoerd onderzoek als uit het gesprek met professionals van Koraal blijken de 
jongvolwassenen met LVB een complexe doelgroep te zijn gezien de diversiteit aan problemen waarmee ze te 
kampen hebben. 

 

Sociale netwerk van jongeren
Het sociale netwerk van de jongeren is vaak beperkt. Voor de jongeren zelf speelt familie vaak een belangrijke 
rol in het sociale netwerk. Het heeft te maken met verschillende factoren, zoals: 
• Bescherming vanuit ouders omdat een kind zichzelf snel overvraagt; 
• Geen nieuwe stappen (durven) zetten waardoor netwerk beperkt blijft; 
• Voornamelijk online contacten hebben en niet goed een ‘normale relatie’ kunnen opbouwen. 
• De groei van mensen in het netwerk niet kunnen bijbenen. 
Koraal zou aandacht kunnen geven aan het opbouwen van sociale netwerken door activiteiten te bedenken 
waardoor meer contacten ontstaan. Ook moeten jongeren leren omgaan met ‘verkeerde vrienden’, daarvan 
leren. En strategieën leren om contacten op te bouwen en om met elkaar om te gaan. 
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Overzicht hulpvragen en passend aanbod 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Hulpvragen jongvolwassenen met LVB
Jongvolwassenen met LVB hebben vaak al veel hulp ontvangen in de loop der tijd. Verder kampen ze veelal 
nog steeds met veel verschillende hulpvragen. Veel hulpvragen zijn terug te voeren op de Zelf-Determinatie 
Theorie waarin drie componenten van belang zijn: autonomie, competentie en verbondenheid. Bij autonomie 
gaat het over zelf willen beslissen, zelf doen. Bij competentie gaat het over groei. Bij verbondenheid over veilig 
voelen, geborgenheid, nabijheid, erkenning, acceptatie. Er zijn verschillende hulpvragen genoemd door 
professionals, ouders en jongeren. Structuur en vertrouwen zijn door ouders genoemd als belangrijkste 
hulpvragen.  

Passend aanbod voor jongvolwassenen met LVB

Goede elementen in het huidige aanbod

De professionals hebben een aantal punten benoemd die goed gaan in het aanbod. Het gaat om naast de 
client blijven staan en volhouden. Ervoor zorgen dat ze het zelf kunnen doen, maar kunnen terugvallen op 
hulp. Men moet blij zijn met kleine stapjes. Kijken naar de persoon in kwestie en afstemmen op maat is van 
belang. Daar hoort echt luisteren bij: niet beluisteren wat de client zegt, maar echt horen wat er gezegd wordt. 
De professionals moet daarbij goed kunnen navelstaren en een goede 
zelfreflectie hebben op eigen emoties, behoeftes en krachten. Het is van 
belang om op tijd te beginnen ‘met zaadjes planten’, al vanaf 16 jaar. Het 
gaat om aansluiten bij de droom van de client.  
De cliënten zelf noemen hele persoonlijke begeleiding als belangrijk punt. 

Minder goede elementen in het huidige aanbod

Door jongeren is aangegeven dat het lastig is wanneer je steeds een nieuwe gedragswetenschapper krijgt. Het 
is dan niet mogelijk om een band op te bouwen en je moet steeds opnieuw je verhaal vertellen. Een van de 
jongeren geeft aan dat het fijn zou zijn wanneer er wekelijks een gesprek plaatsvindt met de persoonlijk 
begeleider en niet dat je het moet aanvragen. Verder is door jongeren is het behandelplan aangehaald, wat erg 
formeel is. Dat zorgt ervoor dat ze tijdens het bespreken van het behandelplan afhaken of er niet bij betrokken 
worden. 

Een passend aanbod realiseren

Werken aan (ver)bindingen, 3 W’s (wonen, werken, wederhelft) 
Het aanbod (ambulant en intramuraal) moet zo ingericht worden dat 
jongeren vanaf 16 jaar beginnen te bouwen aan hun netwerk. Op het 
moment dat de drie W’s op orde zijn, gaan jongeren het veelal 
redden. Het is belangrijk dat er continue ‘smeerolie’ beschikbaar is 
om de jongeren te helpen balanceren: het gaat niet alleen om de 
praktische zaken, maar ook om het gevoel dat ze er mogen zijn. 
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Als de vibes van deze jongeren is 
‘de 3 W’s’, dan moeten we daar 
aanbod op gaan realiseren.

Gewoon een beetje 
kunnen ouwehoeren met 
de begeleiding.
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Indicatieproblematiek oplossen 
De plaatsingsproblematiek van jongeren neemt toe. Het is vaak lastig om een passende indicatie te vinden bij 
een geschikte plek voor de jongeren. Koraal moet kijken wat ze zelf kunnen betekenen en doen wat ze 
kunnen: het gaat dan om het geven van een verlengde, beschermende duur voor jongeren die richting de WLZ 
gaan. Het is dan van belang om ook de financiering te bespreken.  

Zelfstandigheid bevorderen 
Jongeren moet je een lange periode bewust maken dat ze 18 jaar gaan worden. Er is geprobeerd om dat met 
ouders en team in de week te leggen: welke zorg is nodig en wat kunnen ze zelf. Jongeren kunnen beter 
binnen Koraal beseffen dat ze hulp nodig hebben dan daarbuiten. Verder moet er aandacht zijn voor de 
jongeren die uitstromen naar een perspectief met meer zelfstandigheid: LVG-indicaties zijn ook bedoeld om 
dat zelfstandigheidstraject voort te zetten. Maar niet alle zorgaanbieders kunnen dat leveren. 

Goede mogelijkheden op gebied wonen 
Het komt vaak voor dat jongeren meteen vanuit een groep naar een appartement moeten. Er is een aantal 
wensen genoemd op het terrein van wonen: 
Groepen 

• Er moet meer gekeken worden naar groepen op maat: kleinere groepen die 
meer de gezinssituatie nabootsen. Met name voor jongeren met autisme 
zijn grote groepen veelal niet fijn. Aangegeven wordt dat jongeren met 
autisme en jongeren met gedragsproblemen niet zo goed samengaan 
in één groep. 

• Er is behoefte aan meer huiselijkheid en sfeer op de groepen. 
• Gebouwen zo inrichten dat het rustiger wordt in de groep en er een andere energie komt. 
Zelfstandig wonen 

• Zelfstandigheidstraining wanneer jongeren van de ene plek naar een plek met meer zelfstandigheid 
verhuizen. Daar moeten professionals op getraind worden en woonruimtes op ingericht worden. 
Kanttekening is dat jongeren vaak terug willen naar de eigen regio. Nu gaan jongeren soms over naar 
appartementen en raken ze de verbinding met de vertrouwde groepsleiding kwijt. 

• Meer appartementencomplexen in het dorp: extra satellietwoningen.  
• Geopperd wordt om kleine units te maken, zoals de Tiny Houses. Daarin kun je doorstromen van units met 

gemeenschappelijke ruimtes naar units met alles voor jezelf. 

Goede doorstroom 
• Er is geen goede doorstroom van de jeugdwet naar de Wet Langdurige `Zorg door uitsluitcriteria, weinig 

plekken waar jongeren terecht kunnen, weinig knowhow hoe ze daarmee omgaan en niet de juiste indicatie 
toegewezen krijgen van het CIZ. 

• Er zit een hiaat in vraag en aanbod voor cliënten tussen 15-18 jaar die uitbehandeld zijn in hun 
behandelgroep, maar te jong zijn voor de 18+ groep. Die moeten nu vaak te lang wachten op passend 
aanbod. 

• Eigenlijk zou 18 jaar niet een ‘stellige grens’ moeten zijn. De overgang 18- / 18+ zou veel geleidelijker 
moeten zijn. Als organisatie moet er gekeken worden hoe dat flexibeler kan worden gemaakt. Uiteraard zijn 
de financiën anders geregeld voor 18- / 18+, maar het is essentieel dat er goede begeleiding gegeven wordt 
in de overgang naar 18 jaar.  
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Hoe is het mogelijk dat 
jongeren in groet groepen 
opgroeien terwijl niemand 
zo’n thuissituatie heeft?

http://www.onderzoektraining.nl


Marion Matthijssen | onderzoek & training November 2020

Goede mogelijkheden op gebied school en werk 
• Er zouden meer mogelijkheden moeten worden geboden voor wat betreft school. Jongeren kunnen nu 

soms binnen Koraal niet verder met school. Iedereen moet de kans krijgen om een opleiding af te maken en 
een diploma te halen. 

• Een goed aanbod realiseren qua werk en dagbesteding, iets wat jongeren leuk vinden. De wasserette bij St. 
Anna wordt aangehaald als minder leuke vorm van dagbesteding. Een andere jongere geeft aan dat veel van 
zijn groepsgenoten helemaal niets te doen hebben. Het zou goed zijn dat iedereen werk heeft en als er geen 
werk is, dat er dan werk gecreëerd wordt (bijvoorbeeld een (leer)werkbedrijf).  

Goed ingerichte teams 
Bij professionals is er discussie over al dan geen multidisciplinaire teams. Het is niet wenselijk dat één jongere 
veel hulpverleners ziet, aan de andere kant wordt er gewezen op specifieke expertise die nodig is. Men is het 
erover eens dat professionals een goede dosis zelfreflectie nodig hebben, dat er steun moet komen richting 
goede teams en dat het inzetten van verschillende methodieken helpend kan zijn (richting Triple-C ed.). In 
geval van multidisciplinaire teams is het toevoegen van een jobcoach wenselijk die jongeren helpt in het 
regelen van dagbesteding. Momenteel is dit in een aantal groepen gerealiseerd. Ook het ondersteunen van 
jongeren in het aangaan van relaties vraagt om extra expertise in het team. 

Professionals met goede skills 
Zowel ouders, professionals als jongeren hebben veel skills benoemd die essentieel zijn. 
• Meer tijd hebben voor de jongeren, er gaat teveel tijd in facilitaire zaken 

zitten. 
• Professionals moeten goed kunnen luisteren en er voor je zijn.  
• Jongeren zelf geven aan graag begeleiding te krijgen tijdens een 

activiteit. 
• Goed kunnen reflecteren als professional. 
• In jongeren geloven, ze vertrouwen, serieus nemen en zichzelf laten 

ontwikkelen (kernwaarden De La Salle). 
• Professionals met specifieke ervaring op een bepaald gebied, want niet alle professionals hebben alle 

kwaliteiten. 
• De rol van de professional ten aanzien van de client moet passen bij het bevorderen van autonomie van de 

client.Betrokkenheid is goed, maar overbetrokkenheid is niet goed. De professional moet de krachten 
kunnen stimuleren van de cliënt en kunnen verdragen dat ‘er dingen zijn’ (zoals autisme, ADHD etc). 

• Het zorgplan kunnen vertalen in de taal van de client. 
• Een vertrouwensrelatie opbouwen met de cliënt, een relatie met ze aangaan, ze kunnen motiveren, ze 

serieus nemen en zo normaal mogelijk met ze omgaan. 
• Voor wat betreft de behoefte rondom autonomie is het niet wenselijk dat een professional zich opstelt als 

een soort papa of mama van de cliënt, waar de cliënt zich doorlopend uit moet ‘lospeuteren’. 
• Ouders hebben veel behoefte aan uniforme en dus duidelijke communicatie vanuit begeleiding waardoor de 

jongere het perspectief (einddoel) kent. Ouders en begeleiding moeten met elkaar in gesprek blijven om het 
doel (welzijn van het kind) te kunnen bereiken. 

• De jongeren geven aan dat ze behoefte hebben aan meer vertrouwenspersonen. 
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Op het moment dat een 
medewerker zegt ‘ik heb mijn 
taakjes niet af, want ik moet 
luisteren naar de cliënt’ dan doet 
‘ie zijn werk verdomd goed!
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Goede begeleiding 
In het verlengde van de ‘goede skills’ is er nog een aantal punten genoemd gericht op goede begeleiding: 
• Meer begeleiding op maat, samen dingen doen en doelen 

ophalen. Een begeleider moet zich flexibel kunnen verhouden 
naar alle hulpvragen. 

• Doelen opstellen in gezamenlijkheid en kleine stapjes 
inbouwen zodat doelen behaald worden (bijvoorbeeld alleen 
naar het dorp gaan). 

• Aandacht voor seksuele voorlichting en drugsvoorlichting. Jongeren geven aan dat het geen zin heeft om 
jongeren van 14 jaar voorlichting te geven als je op De La Salle jongeren van 18 jaar tegenkomt die alles al 
weten en ‘het op een leukere manier vertellen’. Het is beter om voorlichting te geven en er vervolgens in te 
begeleiden. Voor wat betreft drugs zouden ze moeten kijken hoe ze daarmee omgaan. Wanneer jongeren 
legaal een joint kunnen halen onder begeleiding, dan wordt het probleem met drugsdealers op het terrein 
opgelost. 

• Continuïteit bieden in begeleiding: dat jongeren een vertrouwde begeleider kunnen meenemen wanneer ze 
gaan verhuizen. 

Een doel voor ogen hebben 
Wat goed werkt is wanneer jongeren een doel voor ogen hebben waar ze naartoe kunnen werken. 
Gestimuleerd worden vanuit de omgeving is daarbij belangrijk. De jongeren weten zelf vaak niet wat hun 
doelen zijn. Zij geven aan dat begeleiders kunnen komen tot het formuleren van doelen door aansluiting te 
zoeken bij de jongere. 

Aandacht voor de leeftijdsgrens van 18 jaar

Door zowel de ouders als de jongeren is aangegeven dat er vanuit Koraal aandacht moet zijn voor de 
leeftijdsgrens van 18 jaar. Jongeren moeten dan van alles en er wordt veel 
van ze verwacht. Wanneer ze in de WMO terecht komen, moeten ze zelf 
hun hulpvraag stellen. Veelal worden ze gedwongen om 
vervolgstappen te nemen terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. En wat 
dan vaak wordt gezien is dat jongeren een houding hebben van ‘ik heb je 
hulp nodig, maar rot ook op…’ Op hun 17e hebben ze nog niet echt een 
hulpvraag, terwijl die er wel is. Het is het dilemma tussen eigenlijk veel nodig hebben en geen (hulp)vragen 
hebben. En hoe doe je dat vervolgens als begeleider: het ‘meet me in the middle’? Vanaf die leeftijd hoeven 
kinderen niet meer alles met ouders te delen, mogen ze hun eigen post openmaken. Sommige ouders horen 
alleen wat er niet goed gaat. Anderen hebben goed contact met de visor, maar beseffen dat het 
persoonsafhankelijk is. Het probleem is dat ze niet functioneren op het niveau van een 18-jarige. De valkuil is 
dat jongeren vaak overschat worden. Dat zorgt ervoor dat ouders het kind veelal uit de wind moeten houden 
wat wet- en regelgeving aangaat. Voor jongeren richting de 18 jaar zijn de volgende zaken van belang: 

Wonen 
Jongeren die bij Koraal wonen moeten noodgedwongen 
nadenken over waar ze na hun 18e gaan wonen, terwijl het een 
kwetsbare groep is. Er is behoefte aan meer woonvormen, zoals 
satellietwoningen of zelfstandig wonen in een flat met begeleiding 
in de buurt.  
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Ze is 18 op de kalender, maar 
heeft een sociaal-emotionele 
leeftijd van 18 maanden.

Een jongere geeft aan 15 jaar in 
instellingen gewoond te hebben en op zijn 
18e kon hij het zelf uitzoeken. Hij raakte toen 
bijna dakloos omdat hij geen vangnet had. 
Door verlenging van de indicatie heeft hij 
toen een woning gekregen.

Bij mij helpt wandelen met mijn 
begeleider en samen boodschappen 
doen. Tijdens het wandelen praat ik 
onbewust over waar ik hulp bij nodig heb.

http://www.onderzoektraining.nl


Marion Matthijssen | onderzoek & training November 2020

Wijze van begeleiden 
Jongeren hebben behoefte aan iemand die naast je staat, naar je luistert, zich hard voor je maakt, voor je 
opkomt en met hen zoekt naar oplossingen. De volgende punten zijn hierbij van belang: 
• duidelijke communicatie over hoe naar een ‘einddoel’ toe te werken (oa. op gebied van financiën en wonen), 

in gesprek blijven met jongeren; 
• jongeren betrekken bij het ontwikkelen van het plan zodat er een gedragen plan ontstaat; 
• nadenken over hoe je als begeleiding dat financieel stuk onder de aandacht brengt bij jongeren. Begeleiders 

moeten daarover in gesprek blijven met jongeren; 
• uitleg geven aan ouders en jongeren over wat er gaat veranderen als ze 18 jaar worden en ze kunnen uitleg 

geven over de Wlz; 
• een stappenplan maken voor 18e jaar over financiële veranderingen op het niveau van de jongeren; 
• zorgen voor succeservaringen voor de jongeren zodat zelfbeeld verbetert (oa door in kleine stapjes te 

denken); 
• kijken in mogelijkheden en naar wat wel kan; 
• er zijn voor de jongeren en iemand zijn die luistert naar de jongeren; 
• jongeren richting de 18 jaar iets meer vrijheid geven. Laat ze het eerst zelf oplossen en regelen voordat ze 

naar de groepsleiding gaan, bijvoorbeeld met post openmaken. 

Sociale omgeving 
Rond de leeftijd van 18 jaar moeten jongeren zich erop voorbereiden dat hun sociale kring verandert als ze 
eerst in een instelling wonen en daarna op zichzelf gaan wonen. In een instelling bouw je geen eigen leven op, 
maar vanaf 18 jaar is het voor veel jongeren wel de bedoeling dat ze dat gaan doen. Er moet ook aandacht zijn 
voor het sociale aspect, waar veel gevaren in kunnen schuilen (bv druggebruik). 

Indicatie 
Sommige jongeren kunnen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat ze 18 jaar zijn geworden. 
Het is belangrijk om daar voor wat betreft het rondkrijgen van indicaties of verlengen van indicaties op voor te 
sorteren. Goede informatie voordat jongeren 18 jaar worden is belangrijk over dat je indicatie gaat aflopen en 
wat je dan kunt doen en verwachten. 

Financiën en administratie 
Jongeren zelf vinden begeleiding in het financiële stuk heel belangrijk, zoals hulp bij post en geldzaken, 
omgaan met financiën en voorkomen dat je niet in de schulden komt en zorgen dat er een inkomen is vanaf 18 
jaar. Verder is ook genoemd dat het taalgebruik wel wat gemakkelijker mag bij veel papierwerk.  
Door de ouders is opgemerkt dat er gebruik gemaakt kan worden van bestaande informatie in de vorm van 
een informatieboekje over financiële veranderingen of door een financieel adviseur te raadplegen. Dat is niet 
voor alle ouders bekende informatie.  

Aandacht voor relatie ouder-kind-begeleider 
De relatie ouder - kind - begeleider behoeft aandacht volgens de ouders. Zeker wanneer het tussen ouder en 
kind niet soepel verloopt, is dit extra belangrijk. Jongeren moeten inzien dat het voordelen heeft wanneer 
ouders betrokken blijven. Zeker wanneer een kind niets wilt delen, blijft het belangrijk dat ouders op de hoogte 
blijven van wat er speelt. Vanuit de ouders is de wens uitgesproken evaluatiegesprekken zo goed mogelijk te 
laten plaatsvinden. Er zit een spanningsveld tussen jongeren betrekken 
en zaken bespreken die niet altijd prettig zijn voor de jongere. Idee is 
om in een voorgesprek te kijken hoe zo’n evaluatiegesprek het beste 
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Praat met mij en niet tegen mij.
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ingericht kan worden. Vanuit Koraal is de wens uitgesproken om ouders en jongeren te blijven betrekken: zij 
zijn de ervaringsdeskundigen. 

Een goede overdracht 
Het komt voor dat jongeren snel van plek moeten wisselen, wat bijvoorbeeld voor jongeren met autisme 
dramatisch is. Het zou goed zijn om daar stap voor stap gedurende een aantal maanden naartoe te werken. 

Visie Koraal ten aanzien van jongvolwassenen met LVB
De volgende punten die van belang zijn voor de visie van Koraal zijn door de professionals aangereikt. 
• Als het gaat over hulpvragen, dan is het goed om te kijken hoe deze terug komen bij de behandeldoelen. 

Aandachtspunt is om deze te beschrijven in de taal van de jongeren.  
• ‘Meet me in the middle’ is heel moeilijk: het is een dunne lijn tussen ondersteunen en helpen begrenzen die 

constant aan verandering onderhevig is. Wel zou het de kern moeten zijn van wat begeleiders te doen 
hebben in hun grondhouding, wordt aangegeven. 

• Het gaat om een kwetsbare doelgroep die ook veel kwaliteit en ervaring heeft om in te zetten. Benadrukt 
moet worden wat ze wel kunnen, want dat geeft een positief effect op wat ze niet kunnen.  

• Kijken naar wat medewerkers nodig hebben om naar deze doelgroep te kijken. Vanuit ouders wordt vooral 
de wens uitgesproken om de lijntjes kort te houden, te blijven communiceren. De hoop is uitgesproken dat 
begeleiders ruimte krijgen om met deze wensen aan de slag te kunnen.  

• Het advies is om goed te kijken naar de uitstroom: wat bieden andere partijen en kan dit vertaald worden 
naar Koraal? 

• Het advies is om alles zo normaal mogelijk te organiseren. En doe je dat door mensen ‘op terreinen’ te 
plaatsen? 

Veranderingen op korte termijn

Veel van de genoemde zaken hebben tijd nodig om verder uit te rollen. Door de professionals is wel een aantal 
zaken genoemd die realiseerbaar lijken op korte termijn: 
• Klein beginnen met andere vormen van wonen, analoog aan wat NML aan nieuwe initiatieven ontwikkelt en 

van daaruit verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld appartementenwoningen die mogelijk zijn aan de rand van de 
groep, meer kleine units zoals de Tiny houses. Binnen Gastenhof kan gezocht worden naar cliënten die 
daarvoor geschikt zijn. 

• Invoeren van het toekomstplan voor de cliënt, ruim voordat de cliënt 18 jaar wordt. 
• Het format van het rapportagesysteem en de zorgplannen aanpassen, aangezien iedereen die nu naar eigen 

inzicht invult. 
• Zichtbaar maken welke expertises er in huis zijn, aangezien er weleens externe capaciteit wordt ingezet 

terwijl die intern aanwezig is. De gespecialiseerde functies moeten goed worden ingezet binnen LZ. 
• Leren van wat reeds gedaan is, bijvoorbeeld goede elementen uit de strategie Jeugd halen. 
• Aanbeveling richting de Raad van Bestuur is om goed te bedenken hoe alles vanaf de werkvloer 

georganiseerd moet worden, daarin de juiste kaders scheppen en de juiste keuzes maken. 
• De aanbeveling is om te kijken naar een fasehuis waarin jongeren kunnen groeien om daar vervolgens lering 

uit te trekken. 
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Samenwerking met ketenpartners

Over de samenwerking met ketelpartners is niet zoveel gezegd. Het advies is om met 
woningbouwverenigingen te praten vanwege jongeren die richting zelfstandigheid gaan. Verder mogen 
‘verslaving, criminaliteit en forensisch’ wel wat steviger en explicieter beschreven en ingezet worden als 
onderdeel van Koraal. Daar wordt nu soms extern naar uitgeweken.
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