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Meer cliënt-medezeggenschap bij Koraal

Door cliënt-medezeggenschap wordt de hulp van Koraal beter.

Jij krijgt hulp van Koraal. 
Jij wilt hulp die bij je past.

Koraal wil dat de hulp van Koraal beter wordt.
Hulp die past bij wat jij wil.
Daarom wil Koraal meer cliënt-medezeggenschap.

Cliënt-medezeggenschap is:
    •   Cliënten denken mee
    •   Cliënten praten mee
    •   Cliënten beslissen mee
Mee-denken mee-praten en mee-beslissen over de dingen die belangrijk zijn 
voor jou.
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Cliënt-medezeggenschap

Er zijn 3 soorten cliënt-medezeggenschap:
    1. Inspraak
    2. Medezeggenschap in de regio
    3. Medezeggenschap in Koraal

Inspraak
Inspraak is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over de dingen die 
voor jou belangrijk zijn.

Medezeggenschap in de regio
Medezeggenschap is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over de 
plannen van de regio’s in de raden.
Koraal is verdeeld in 6 regio’s.

Medezeggenschap in Koraal
Medezeggenschap is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over de 
plannen van Koraal in de raden.

In dit boekje staat meer uitleg over Inspraak.
Er zijn 2 boekjes over cliënt-medezeggenschap:
    • Medezeggenschap in de regio
    • Medezeggenschap in Koraal

Dit boekje is niet voor de scholen van Koraal.
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Inspraak

 
 

Inspraak is mee-denken, mee-praten en mee-beslissen over dingen die 
voor jou belangrijk zijn.
Inspraak bij 4 belangrijke dingen:
    1. Je eigen zorgplan
    2. Je woongroep
    3. Je werkplek
    4. Je locatie
 Er zijn woongroepen die bij elkaar horen.
 En er zijn werkplekken die bij elkaar horen.
 Dit heet een locatie.
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    1. Inspraak op je eigen zorgplan

 
Jij praat met Koraal over dingen die voor jou belangrijk zijn.
Jij beslist welke mensen bij je gesprekken zijn.

In de gesprekken vertel jij wat je wil.
Koraal luistert wat jij wil.
Jullie maken samen afspraken.
De afspraken komen in je zorgplan.

Je hebt inspraak op je eigen leven.
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    2. Inspraak op je woongroep

 

Je woont samen met andere mensen.
Jullie praten samen over de dingen die voor jullie belangrijk zijn.
Jullie beslissen samen welke mensen bij jullie gesprekken zijn.

In de gesprekken vertel jij wat je wil.
En de andere mensen vertellen wat zij willen. 
Alle meningen zijn belangrijk.
Jullie maken samen afspraken.

Jullie hebben samen inspraak op het wonen in jullie woongroep.
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   3. Inspraak op je werkplek

Je werkt samen met andere mensen.
Jullie praten samen over de dingen die voor jullie samen belangrijk zijn 
op jullie werkplek.
Jullie beslissen samen welke mensen bij jullie gesprekken zijn.

In de gesprekken vertel jij wat je wil.
En de andere mensen vertellen wat zij willen. 
Alle meningen zijn belangrijk.
Jullie maken samen afspraken.

Jullie hebben samen inspraak op het werken op jullie werkplek.
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   4. Inspraak op je locatie

 

Er zijn woongroepen die bij elkaar horen.
En er zijn werkplekken die bij elkaar horen.
Dit heet een locatie.

Jullie praten samen over de dingen die voor jullie samen belangrijk zijn 
op de locatie.
Jullie beslissen samen welke mensen bij jullie gesprekken zijn.

In de gesprekken vertel jij wat je wil.
En de andere mensen vertellen wat zij willen. 
Alle meningen zijn belangrijk.
Jullie maken samen afspraken.

Jullie hebben samen inspraak op de locatie.



Koraal

Valkstraat 14
6135 GC Sittard
Postbus 5109
6130 PC Sittard
info@koraal.nl
koraal.nl

Gemaakt in Taal voor allemaal
www.taalvoorallemaal.com


