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Het Expertise Centrum is het kloppend
hart van Koraal als het gaat om kennis
en expertise op het gebied van langdurige zorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs
en arbeidsparticipatie. Wilt u meer
weten over het Expertise Centrum,
maak dan een afspraak. Directeur
Annemiek van Latum is te bereiken
via 013 - 523 29 33.
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koraalgroep.nl

Zuidoost- en Midden-Brabant
Noord- en Midden-Limburg
Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek

Expertise Centrum

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 directeur Expertise
Centrum!

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.

Koraal heeft specialistische kennis
en expertise opgebouwd, waarmee
we zorg, onderwijs en arbeid verder
helpen. Deze kennis delen we graag
met elkaar en met anderen. In het
Expertise Centrum bundelt Koraal zijn
expertise en maakt deze zowel intern
als extern toegankelijk. Om up to date
te blijven in onze dienstverlening aan
complexe doelgroepen, faciliteert
het Expertise Centrum belangrijke
product- en procesinnovaties en
praktijkgericht en wetenschappelijk
onderzoek. De Hondsberg, met haar
landelijke specialistische functie en
P.I. School Hondsberg maken deel uit
van het Expertise Centrum.

‘Het Koraal Expertise Centrum fungeert
als virtueel knooppunt, waarlangs
kennis intern en extern kan stromen.
Niet alleen ten behoeve van de cliënten,
leerlingen en medewerkers, maar ook
ten behoeve van de toekomst van zorg
en onderwijs in Nederland. Het Expertise
Centrum is dan ook de regisseur en
facilitator van de kennis-, onderzoeksen innovatieagenda. Deze agenda geeft
richting aan en antwoord op vragen als:
Welke kennis willen we binnen Koraal
verder uitbouwen? Aan welke wetenschappelijke onderzoeken kunnen en
willen we deelnemen? Welke innovaties
zijn belangrijk? Koraal maakt expertise
voor alle medewerkers, cliënten en
leerlingen toegankelijk en daarbij maakt
het niet uit in welke Koraal-regio zij
verblijven. Kennis en expertise zijn
regio-overstijgend.’

Annemiek van Latum is directeur
Expertise Centrum

‘Wij maken onze expertise
voor alle cliënten, leerlingen
en medewerkers toegankelijk.
Daarbij maakt het niet uit in
welke Koraal-regio zij verblijven.
Kennis en expertise zijn
regio-overstijgend.’

• Annemiek van Latum
Directeur Expertise Centrum

