Methodiektraining gebaseerd
op de Kijkwijzer Koraal-5-step
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Training voor Koraal-medewerkers in de
verstandelijk gehandicaptenzorg

Binnen Koraal bieden wij onze cliënten de beste kwaliteit van zorg,
begeleiding en ondersteuning. Wij willen dat ze een goed leven
hebben. Wij werken met professionele medewerkers én met het
netwerk rondom de cliënt. Samen kijken we, vanuit verschillende
invalshoeken, hoe wij cliënten optimaal kunnen ondersteunen.
Op dit moment bieden we onze medewerkers binnen de verstandelijk
gehandicaptenzorg (VG) een methodiektraining. Met deze training,
gebaseerd op de Kijkwijzer Koraal-5-step, werken we zoveel mogelijk
aan één methodiek voor onze cliënten in de VG. In deze folder lees je
meer over de Kijkwijzer Koraal-5-step en over de methodiektraining.

Bouwstenen voor een goed leven
Deze methodiek is ontwikkeld vanuit
een professionele deskundigheid die
binnen Koraal aanwezig is. Wij hebben
bestaande methodieken in de
gehandicaptenzorg onderzocht en
vertaald in vijf thema’s. Deze thema’s
zijn voor ons de bouwstenen voor een
goed leven. Zij vormen de Kijkwijzer
Koraal-5-step.

Kijkwijzer Koraal-5-step
Vanuit deze kijkwijzer kijken we naar
de cliënt en organiseren we de zorg.
Dat doen we voortaan allemaal
op dezelfde manier en in dezelfde
taal. In de methodiektraining leren
we medewerkers hoe ze als teams
de kwaliteit van zorg voor de cliënt
verder kunnen verbeteren, zodat ook
de kwaliteit van zijn leven verbetert.
Het gaat er uiteindelijk om dat iedere
medewerker op dezelfde manier werkt.
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∏ De methodiektraining is bedoeld voor cliënten die bij
Koraal in langdurige zorg zijn. Dat zijn jongeren én
oudere cliënten in onze verstandelijk gehandicaptenzorg

Veel gebeurt onbewust al goed.
De Methodiek Koraal-5-steptraining gaat over het creëren van
bewustwording. Van onbewust
bekwaam naar bewust bekwaam.

Koraal-trainers
Alle bij de doelgroepen betrokken
medewerkers, dus ook de medewerkers
uit de ondersteunende diensten,
worden getraind.

Vijf invalshoeken
De training is gebaseerd op de
Kijkwijzer Koraal-5-step. Deze is
ontwikkeld door Dr. Arno Willems,
GZ-psycholoog van Koraal.

De training wordt gegeven door
Koraal-medewerkers met verschillende
achtergronden en functies die zijn
opgeleid tot methodiektrainer Koraal5-step.

De kijkwijzer kent vijf verschillende
invalshoeken:

Praktijkgericht
De training bestaat uit zes dagdelen
van telkens drie uur. De Kijkwijzer
Koraal-5-step vormt de rode draad
van de training. Per training
behandelen we een deelgebied van
deze kijkwijzer. Elk team wordt
geschoold in de doelgroep waar zij
mee werken.
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Afstemmen in relatie;
kwaliteitsvolle en positieve
interacties.
Scheppen van kansen in de
omgeving; gebruik maken van
de omgeving en voor de cliënt
belangrijke personen.
Ontwikkelen van competenties;
ondersteunen bij de
ontwikkelingsmogelijkheden en
behoefte.
Creëren van persoonlijk evenwicht;
zorg dragen voor lichamelijk en
emotioneel welzijn.
Benutten van motivatie, stimuleren
van de eigen invloed.

Het eerste dagdeel begint met
een reflectie op de cliënt en diens
cliëntsysteem; zij staan tijdens de
gehele training centraal. Tijdens de vijf
andere dagdelen gaan we hier telkens
vanuit de Kijkwijzer Koraal-5-step
dieper op in. We beginnen steeds met
een stukje theorie, maar de training is
vooral praktijkgericht.
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Maatwerk & Coaching
We starten de training met een
kennismakingsbijeenkomst waarin
je specifieke wensen ten aanzien
van de leerstof kunt delen. Ook
krijg je van tevoren een reader
(medewerkershandleiding) waarin
al veel informatie staat. We willen
dat de training zoveel mogelijk
maatwerk is. Dus aansluit bij jouw
vragen en behoeften.
Naast de trainingen vindt er ook
coaching plaats. Afhankelijk van je
eigen leerwensen en die van je team,
kan deze coaching individueel of in
teamverband zijn. De coaching is er in
ieder geval op gericht dat je hetgeen je
tijdens de methodiektraining leert, kunt
toepassen in de praktijk.

Meer weten?
Voor verdere informatie kun
je terecht bij de trainers of de
opleidingscoördinatoren:
• Marcia Vaes,
Regio Noord- en Midden-Limburg
0475- 57 99 72
• Maria Ruwette
Regio Parkstad
045 – 533 99 04
• Jolieke van den Brink
Regio Maastricht / Heuvelland /
Westelijke Mijnstreek
043 - 356 87 51
• Of kijk op Koraal Portaal bij de
community ‘Methodiek trainers’

Tijdsduur
De training en coaching duurt zes tot
acht weken. We beginnen september
2018 met de uitrol van de training.
Eind 2020 zijn alle betreffende teams
getraind. Na afloop van de uitrol krijg
je een certificaat.
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Samen
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Koraal
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
046 - 477 52 52
info@koraalgroep.nl
koraal.nl
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