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Wie je ook bent en wat je 
ook kunt... wij vinden dat 
iedereen regisseur moet 
kunnen zijn van zijn eigen 
leven en waar mogelijk 
actief deel moet kunnen 
nemen aan de maatschappij. 
Omdat wij binnen elk van 
de levensdomeinen (zorg, 
onderwijs en arbeid) 
werkzaam zijn, helpen we 
onze cliënten en leerlingen 
het beste uit zichzelf te 
halen. Samen zetten we 
ieder in zijn kracht.

Samen
Wij geloven dat wij samen meer 
bereiken dan alleen. Samen met hun 
persoonlijke omgeving begeleiden wij 
cliënten en leerlingen. Samen met 
collega-instellingen richten wij de beste 
multidisciplinaire ondersteuning in voor 
onze cliënten en leerlingen. En samen 
met collega’s en beleidsmakers brengen 
we ons vakgebied een stukje verder. 

Door samen te werken, begeleiden wij 
de hele ondersteuningsvraag van een 
cliënt, leerling en zijn omgeving. Met als 
doel cliënt en leerling in staat te stellen 
regie te voeren over zijn eigen leven.
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Werken vanuit regio’s

Koraal heeft zijn dienstverlening 
regionaal ingericht. Aansluitend op de 
regio-indeling die gemeenten hanteren, 
hebben wij onze organisaties ingedeeld 
in zes regio’s in Limburg en Noord-
Brabant en een landelijk werkend 
Expertise Centrum waarin alle 
specialistische kennis van Koraal is 
gebundeld. Dat stelt ons nog meer in 
staat mensen met een complexe 
zorg- en ondersteuningsvraag breed, 
integraal en vanuit één regionaal 
aanspreekpunt te ondersteunen. 

In elke regio biedt Koraal een compleet 
pakket ondersteuning. Cliënten en 
leerlingen hebben dankzij deze 

werkwijze één aanspreekpunt voor  
hun vragen op het gebied van 
gehandicaptenzorg, jeugdzorg, 
speciaal onderwijs en arbeids-
participatie. Veel vragen kunnen  
we bij Koraal zelf beantwoorden.  
Voor expertise die wij niet in eigen  
huis hebben, werken we samen  
met onze partners in het veld.

Hieronder ziet u de indeling van de 
verschillende regio’s. Het Expertise 
Centrum heeft een landelijke functie 
en maakt de specialistische kennis  
die binnen Koraal aanwezig is 
toegankelijk, zowel binnen als  
buiten onze organisatie. 

Koraal regio’s

West-Brabant

Noordoost-Brabant

Zuidoost- en Midden-Brabant

Noord- en Midden-Limburg

Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek

Parkstad

Expertise Centrum
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Expertise Centrum

Koraal vindt dat ondersteunen meer is 
dan verzorgen. Binnen onze multi-
disciplinaire organisatie verbinden wij 
zorg dan ook met onderwijs en arbeid. 
Met de specialistische kennis en 
expertise die wij op deze terreinen 
hebben opgebouwd, kunnen wij 
cliënten en leerlingen bij veel van 
hun levensvragen adviseren en 

ondersteunen. Wij delen deze kennis 
graag; met elkaar en met anderen. 
Dat doen wij via ons landelijk werkend 
Expertise Centrum. Wij maken onze 
expertise voor alle cliënten en leer-
lingen toegankelijk. Daarbij maakt 
het niet uit in welke Koraal-regio 
zij verblijven. Kennis en expertise 
zijn regio-overstijgend.
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Ons aanbod

Bij Koraal werken we voor mensen  
van alle leeftijden met ernstige 
(verstandelijke) beperkingen en 
complexe gedrags- en/of psychia-
trische 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 gedeeltelijk aangevuld 
door samen te werken met onze 
ketenpartners.

Koraal biedt:

•	 Jeugdzorg aan kinderen en 
jeugdigen. We onderscheiden twee 
groepen: kinderen met een ernstige 
gedragsproblematiek. En kinderen 
en jeugdigen met een (licht)
verstandelijke beperking al dan niet 
gecombineerd met psychiatrische 
problemen en/of een ernstige 
gedragsproblematiek. 

•	 Gehandicaptenzorg, hoofdzakelijk in 
de vorm van verblijf en ambulante 
dienstverlening voor mensen met 
een verstandelijke en/of meervou-
dige beperking. De ondersteuning 
wordt professioneel vormgegeven 
op basis van de persoonlijke vragen 
en behoeften. 

•	 Speciaal Onderwijs voor kinderen en 
jongeren met ernstige gedrags-  
en/of psychiatrische problemen. 

•	 Arbeidsparticipatie voor jongeren 
en jong volwassenen met leer-, 
gedragsproblemen en/of 
ontwikkelingsstoornissen. 

•	 Opvang en hulpverlening aan 
zwerfjongeren.
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Meer weten?
Wilt u meer weten over Koraal, over onze locaties of 
over ons zorg-, onderwijs- en ondersteuningsaanbod? 
U kunt ons bellen en mailen. Natuurlijk bent u welkom 
bij onze locaties en op onze website.

Koraal
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
046 - 477 52 52
info@koraal.nl
koraal.nl 


