Veilige thuishaven om
het leven te ontdekken
Participatie. In het Leefgroephuis Uden hebben de medewerkers er
een brede kijk op. Dat begint met het contact tussen medewerkers
en de jongeren die gedurende lange tijd in dit huis wonen, legt
groepsopvoeder visor Toon van Lamoen uit. “We begeleiden hen
naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en doen daarbij een deel
van onze dagelijkse bezigheden samen. We eten gezamenlijk en
slapen onder hetzelfde dak. Het leven met elkaar is een belangrijk
onderdeel van ons werk. Hoe meer aansluiting we bij de jongeren
hebben des te beter kunnen we hun vragen beantwoorden.”

• Toon van Lamoen (links) en Marijke Klaassen

In het Leefgroephuis Uden biedt Koraal
locatie De La Salle 24-uurs behandeling.
Het huis bestaat uit drie geschakelde
woningen voor elf jongeren met een licht
verstandelijke beperking in de leeftijd tussen
16 en 23 jaar. Een aantal satellietwoningen in
de regio maakt onderdeel uit van het huis.

• Participatie biedt perspectief

Het streven is om de jongeren de hoogst
mogelijke vorm van zelfstandigheid te laten
bereiken. “Voor de één betekent dit dat hij
echt ergens zelfstandig gaat wonen, voor
de ander blijft het bij begeleid wonen.
De woningen liggen in de wijk Broekmorgen
en dat is het volgende aanknopingspunt naar

participatie”, zegt Toon van Lamoen.
“Want natuurlijk hebben de jongeren
contacten in de wijk. Dat begint met onze
aardige buren en gaat verder met het
bezoek aan sportclubs en deelname aan het
uitgaansleven. Iedere dag participeren onze
jongeren in de wijk en dat vinden ze geweldig.

“We proberen er onvoorwaardelijk voor de jongeren te zijn.
Door present te zijn, hen serieus te nemen, te vertrouwen en in hen te geloven.”

Dit is wat ze willen: als normaal worden
gezien! Zij willen ook een gewoon, normaal
leven in de maatschappij, net zoals jij en ik.”
Scholing en werk zijn ook belangrijke vormen
van participatie. Sinds juni van dit jaar is
jobcoach Marijke Klaassen het Leefgroephuis
Uden komen versterken. Ze is vier uur per
week aanwezig om vragen van jongeren en
hun begeleiders over opleidingen, stages,
dagbesteding, werk en uitkeringen te
beantwoorden. Daarnaast werkt ze ook nog
een aantal uren buitenshuis voor de jongeren.
“Door me tussen de jongeren te bewegen ben
ik op een laagdrempelige manier benaderbaar
voor ze. Ze schieten me sneller aan. Door een
aantal uurtjes met hen in het huis door te
brengen leer ik niet alleen hun, maar ook hun
leefwereld beter kennen. Dat komt mijn werk
ten bate van de jongeren alleen maar ten
goede.”
Toon van Lamoen en zijn collega’s zijn blij
met de aanwezigheid van Marijke. “Ze brengt
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expertise en ervaring in over arbeid, scholing
en wet- en regelgeving die wij niet hebben.
Vroeger moesten we bij vragen altijd de
telefoon pakken en een jobcoach bellen.
Iemand die de jongeren niet kenden. Dat was
omslachtig. Nu is Marijke bij ons, zijn de lijntjes
kort en kunnen we snel zaken doen met elkaar.
Dat is zoveel praktischer. Daarbij ontzorgt
ze ons, waardoor wij kunnen focussen op de
behandeling van de jongeren.”
Marijke probeert in het zoeken naar een
relevante arbeidsplek voor jongeren, die
hiervoor in aanmerking komen zoveel mogelijk
aan te sluiten bij de (realistische) wensen
van de bewoners. “Als iemand met dieren wil
werken, dan ga ik op zoek naar een plek waar
degene écht kan ontdekken of de dierenwereld
iets voor hem is. Daarna kijken we of we de
volgende stap kunnen zetten.”
Het laten ervaren staat centraal in het
Leefgroephuis. Toon van Lamoen: “Dat is onze
missie. We proberen er onvoorwaardelijk voor

de jongeren te zijn. Door present te zijn, hen
serieus te nemen, te vertrouwen en in hen te
geloven. Vanuit een veilige thuishaven willen
wij de jongeren zichzelf laten ontdekken. Wie
zijn ze en wat willen ze? Vanuit dat perspectief
willen we hen alle kansen geven die er zijn.” ■

