een frisse wind in
de jeugdhulpverlening
Het kan anders in de basis jeugdhulp. Vanuit die overtuiging bundelen zeven
organisaties waaronder Koraal sinds 1 januari 2019 hun krachten in een slagvaardige
coöperatie: JENS. De afkorting staat voor Jong en Sterk. Een naam waar ambitie uit
spreekt. En die ambitie is er. Want doel van JENS is om maatwerk te leveren en om
jeugdhulp snel en dichtbij aan te bieden.

• Lone Linssen en Maarten Lenaerts: “Soms over je eigen schaduw heen stappen,
het loont en levert mooie resultaten op.”

Vorig jaar besloten de Zuid-Limburgse
gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
om vanaf 2019 alle jeugdhulp in te kopen via
één integrale aanbieder die kwalitatief goede
zorg levert voor minder geld. Een besluit dat
ervoor zorgde dat Koraal, XONAR, Mondriaan,
Radar, MeanderGroep Zuid Limburg, Alcander
en Welsun de handen in elkaar sloegen. Daarmee was JENS geboren. De gloednieuwe

coöperatie haalde de opdracht binnen en is
inmiddels een paar maanden aan de slag.
Hoog tijd dus om poolshoogte te nemen.
Uit de comfortzone
“We zitten nog in de opbouwfase”, vertelt
Lone Linssen, directeur van Koraal regio
Parkstad en lid van de Algemene Ledenvergadering van JENS. “Maar ik zie nu al dat

de samenwerking ons veel brengt. We worden
gedwongen om uit onze comfortzone te
komen. Om vanuit verschillende invalshoeken
naar hulpvragen te kijken. En om inventief te
zijn in het bedenken van oplossingen. Dat is
best spannend. We zijn gewend om dingen op
een bepaalde manier te doen. Dus moeten we
soms over onze eigen schaduw heen stappen.
Maar het loont en levert mooie resultaten op.”

Creatieve oplossingen
Maarten Lenaerts knikt instemmend.
Hij verruilde eind vorig jaar zijn functie
van teamleider bij Koraal voor die van
gebiedsmanager bij JENS. En daar heeft hij
geen spijt van. “JENS is een frisse wind in
de wereld van de jeugdhulpverlening”, aldus
Maarten. “Zo voelt dat voor mij tenminste.
Elke hulpvraag behandelen we in een
multidisciplinair team. We bekijken welke
problematieken eraan ten grondslag liggen en
discussiëren over de aanpak. Ieder vanuit zijn
eigen vakgebied en ervaring. Dat leidt vaak
tot creatieve oplossingen.”
Omdenken
“Zo was er een jongen die op school zat
in Heerlen. Van daaruit werd hij naar de
naschoolse dagbehandeling in Simpelveld
gebracht. Toen we zijn situatie opnieuw
bekeken, vroegen we ons af of het voor
hem niet beter zou zijn om mee te doen
aan de naschoolse activiteiten in zijn eigen
buurt. Inmiddels draait hij daar mee, met
ondersteuning van de ambulant medewerker
van JENS. En we zien dat hij zich opeens heel
anders ontwikkelt. Omdat hij nu tussen de
jongeren zit waarmee hij altijd gedoe had en
daarmee leert om te gaan. Dat doet hem
zichtbaar goed.”

Mooie dingen
“Voordeel van de coöperatie is dat je als
hulpverleners anders tegen elkaar aan gaat
kijken”, zegt Lone. “Waren we voorheen min
of meer concurrenten, nu werken we intensief
samen om jongeren zo goed mogelijk te
helpen. Je ziet duidelijk waar ieders expertise
zit. Daardoor zijn we elkaar veel meer gaan
waarderen. Samen zijn we meer dan de som
der delen, dat is de insteek. Als we dat weten
te vertalen in onze dienstverlening, gaan er
mooie dingen gebeuren de komende jaren.
Daar ben ik zeker van.”
Werken bij JENS
Maarten wil dat zijn collega’s weten hoe leuk
werken bij JENS is. Dus houdt hij tot slot een
vurig pleidooi. “Werken bij JENS betekent
werken in een dynamische en onvoorspelbare
omgeving. Je moet zelf dingen ontdekken, zelf
kaders uitzetten. Dat triggert enorm. JENS
verruimt ook je blikveld omdat je samenwerkt
met ervaren collega’s van andere organisaties.
Iedereen stroopt de mouwen op en gaat
ervoor. Daar krijg je echt energie van.
Ondanks het feit dat we nog maar zo kort
samenwerken, hebben we nu al het gevoel van
Wij van JENS.” ■

• Maarten Lenaerts en Lone Linssen:
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Meer weten over JENS? Neem
eens een kijkje op de website!
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