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In de Regio Noord- en Midden-Limburg
organiseren wij de ondersteuning
dichtbij cliënt en leerling. In een
persoonlijk gesprek vertelt regiodirecteur Dick de Koning u graag
hoe wij dat doen! Wilt u een afspraak
maken? Bel dan met 0475 - 57 97 00.

Parkstad
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koraalgroep.nl

Regio Noord- en
Midden-Limburg

Koraal Groep heet vanaf nu
Koraal. Naast onze naam
hebben we onze werkwijze
aangepast. Vanaf 1 juli
2017 werken we vanuit
zes regio’s in Limburg en
Noord-Brabant en één
landelijk Expertise Centrum,
waarin we onze kennis en
expertise hebben gebundeld.
Maak kennis met onze
vernieuwde organisatie en
met de regiodirecteur!

Bij Koraal werken we voor mensen
van alle leeftijden met (verstandelijke)
beperkingen en complexe gedragsen/of psychiatrische problemen.
Wij bieden zowel zorg als onderwijs en
arbeid. Dit integrale aanbod is uniek.
Het stelt ons in staat om cliënten en
leerlingen altijd die ondersteuning te
bieden die zij op een bepaald moment
in hun leven nodig hebben. We doen
dat gedeeltelijk vanuit onze eigen
scholen en instellingen en door samen
te werken met onze ketenpartners.
Samen helpen wij cliënten en leerlingen
in hun eigen kracht te komen.
Wij hebben onze dienstverlening
regionaal ingericht. Dat stelt ons nog
meer in staat mensen met een complexe
zorg- en ondersteuningsvraag breed,
integraal en vanuit één regionaal
aanspreekpunt te ondersteunen.

In de regio Noord- en Midden-Limburg
is Koraal sterk vertegenwoordigd door
St. Anna (gehandicaptenzorg) en het
orthopedagogisch behandelcentrum
Gastenhof (jeugdzorg). Dankzij de
goede samenwerking met ketenpartners
is Koraal in staat om in deze regio
naast gehandicaptenzorg en jeugdzorg
ook passend onderwijs aan te bieden.
We hebben mooie onderwijs-zorg
arrangementen ontwikkeld waarmee
we cliënten een opleiding kunnen bieden
die past bij hun wensen en mogelijk
heden. Een opleiding die uiteindelijk kan
leiden tot (betaald) werk.

‘Samen op eigen kracht betekent
voor mij samen werken, netwerken,
kennisdelen. Met de vraag van de
cliënt en leerling als uitgangspunt.
Dat is in een nutshell de essentie van
waar het in een Koraal-regio om gaat.
De ondersteuning die cliënten
en leerlingen nodig hebben, is niet
gebonden aan één domein.
Hun ondersteuningsvraag is meestal
domeinoverschrijdend. Dat betekent
dat cliënten en leerlingen een netwerk
nodig hebben dat met elkaar
samenwerkt. Voor Koraal is
samenwerken, het hebben van een
regionaal netwerk waarin meerdere
domeinen – zorg, arbeid, onderwijs –
zijn vertegenwoordigd , dan ook van
belang voor de beste ondersteuning
aan cliënt, leerling en zijn omgeving.’

Dick de Koning is regiodirecteur van
deze Koraal-regio.

‘Naast onderwijs en zorg,
hebben we in de Koraal-regio’s
ook arbeid in onze dienstverlening.
Ons concept is bewust integraal,
zodat wij cliënten en leerlingen
passende arrangementen kunnen
aanbieden.’

• Dick de Koning
Regiodirecteur Noorden Midden-Limburg

