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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.

Lees verder op de volgende pagina
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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 Medezeggenschap in Koraal.
Er zijn nog 2 andere boekjes over:
•

Inspraak

•

Medezeggenschap in de regio

Dit boekje is niet voor de scholen van Koraal.
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Medezeggenschap in de regio

Koraal is verdeeld in 6 regio’s.
Achterin dit boekje staan de namen van de regio’s.
Elke regio heeft een regioraad.
De regioraad bestaat uit 2 of 3 deelraden:
•

Bewonersraad

•

Jongerenraad

•

Verwantenraad

Lees verder op de volgende pagina
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Deelraden in de regio

De 3 deelraden zijn:
1. Bewonersraad met bewoners
2. Jongerenraad met jongeren
3. Verwantenraad met verwanten
De deelraden denken mee, praten mee en beslissen mee over de
plannen van de regio.
Belangrijke dingen in de regio voor:
•

Bewoners

•

Jongeren

•

Verwanten

Elke deelraad heeft een voorzitter.
De deelraden praten met de regiodirecteur.
De deelraden praten met elkaar.
En de raden praten met andere mensen die niet in de raad zitten.
Zo weet de deelraad wat de andere mensen vinden.
Elke deelraad heeft een ondersteuner.
De ondersteuner helpt de deelraad.
Lees verder op de volgende pagina
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Regioraad in de regio
Soms zijn de deelraden het niet eens met elkaar.
Dan komt de regioraad bij elkaar.
De regioraad is voor de hele regio.
In de regioraad zitten:
•

2 bewoners

•

2 jongeren

•

2 verwanten

De regioraad heeft een voorzitter.
Een regioraad heeft een ondersteuner.
De ondersteuner helpt de regioraad.

Op de volgende bladzijden staat hoe de raden in de regio werken.
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Hoe de raden in de regio werken
Een deelraad en een regioraad geven ongevraagd advies of gevraagd advies.
Ook hebben ze recht op instemming.

Ongevraagd advies

Een deelraad geeft de regiodirecteur advies over dingen die de raad belangrijk
vindt. Dit heet ongevraagd advies.
Er zijn 3 stappen:
1. De deelraad heeft een eigen idee.
De deelraad praat over het idee en schrijft de mening op in een 			
ongevraagd advies.
2. De deelraad en de regiodirecteur praten samen over het ongevraagd 		
advies.
3. De regiodirecteur schrijft op wat hij met het ongevraagd advies doet.
De regiodirecteur praat met de deelraad als hij zich niet wil houden
aan het ongevraagd advies.
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Gevraagd advies

De regiodirecteur vraagt de deelraden om advies over een plan.
Dit heet gevraagd advies.
Er zijn 3 stappen:
1. De deelraad praat over het plan en schrijft de mening op in een 		
advies.
2. De deelraad en regiodirecteur praten over het advies.
3. De regiodirecteur schrijft op wat hij met het advies doet.
Hij hoeft zich niet te houden aan het advies.
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Instemming

De regiodirecteur moet de deelraden om instemming vragen voor sommige
plannen.
Instemming betekent dat de deelraden het eens mee moeten zijn met de
plannen. Anders gaan de plannen niet door.
Er zijn 2 stappen:
1. De deelraad praat over het plan en schrijft het besluit op.
Het besluit over wel of geen instemming met het plan.
Bij geen instemming moet de deelraad uitleggen waarom de raad het
niet eens is met het plan.
2. De deelraad en de regiodirecteur praten over het besluit.
Bij instemming gaat het plan door en bij geen instemming gaat het 		
plan niet door.
Als de deelraden het niet eens zijn met elkaar, dan komt de regioraad bij
elkaar.
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6 regio’s van Koraal

			

1. Regio Maastricht Heuvelland Westelijke mijnstreek

				• Maasveld
				• Gastenhof Urmond
				• Jekerzicht
			

2. Regio Noord en Midden Limburg

				• Sint Anna
				• Gastenhof Venlo
				• Roerzicht
			

3. Regio Noordoost-Brabant

				

• De la Salle

				• Maashorst
				• De Vlinder
				• De Rietlanden
				• Dieze college
				

• Het Vada college

			

Lees verder op de volgende pagina
10

			

4. Regio Parkstad

				

• Op de Bies

				• Gastenhof Simpelveld
				• Gastenhof Landgraaf
			
			

5. Regio West Brabant

				• De Fakkel
				• De Koperakker
				• De Kornalijn
				• De Muldersteeg
				• De Singel
				• Het Aventurijncollege
				• Het Berkenhofcollege
				• Het Brederocollege
				• De Kei
				• Het Ginnekencollege
				• Het Olivijncollege
				• Het Warandecollega
			

6. Regio Expertisecentrum

				• De Hondsberg
				

• P.I. School Hondsberg

				• Het Dok
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Koraal
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
Postbus 5109
6130 PC Sittard
info@koraal.nl
koraal.nl

Gemaakt in Taal voor allemaal
www.taalvoorallemaal.com

