
Welke onderwerpen bespreken 
jullie in de Bewonersraad?
“We praten bijvoorbeeld over het eten dat 
we hier krijgen”, zegt Jort. “We hadden eerst 
eten van een leverancier. Omdat de meeste 
kinderen dit eten niet lekker vonden, hebben 
we dit eerst besproken op de groep en daarna 
ook in de bewonersraad. Nu zorgt 

die leverancier niet meer voor ons eten.  
In plaats daarvan koken we sommige dagen 
zelf. En krijgen we eten via iemand anders.  
Dat eten is wél lekker!”

Wat vind je leuk aan de Bewonersraad?
“Ik vind het leuk om een beetje op de hoogte 
te zijn wat er allemaal binnen Koraal regio 

  

De 16-jarige Jort woont bij één van de 
behandelgroepen van Koraal locatie 
Gastenhof in Simpelveld. Hij is lid van de 
Bewonersraad, een medezeggenschapsorgaan 
dat bestaat uit kinderen en jongeren die op 
de groepen verblijven. Elke maand overleggen 
ze over uiteenlopende onderwerpen. Via de 
Bewonersraad hebben de kinderen en  

“Hoe meer kinderen meedenken, hoe beter…”

• Jort is er trots op dat hij onderdeel uitmaakt van de Bewonersraad van Koraal regio Parkstad.

• Jort over de Bewonersraad

jongeren inspraak. Of in de woorden van  
Jort: “De bewonersraad is een plek waar 
kinderen van alle groepen bij elkaar komen.  
Zo kunnen we onze stem laten horen.  
En zeg maar een beetje meebeslissen over  
wat er gebeurt bij Koraal regio Parkstad.”  
Wij vroegen aan Jort of hij ons wat meer  
wil vertellen over de Bewonersraad.
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Parkstad gebeurt”, antwoordt Jort. “En om te 
horen wat andere kinderen willen veranderen 
in hun groep. Dan kan ik bekijken wat ik kan 
doen om dat mogelijk te maken. Of ga ik 
bekijken wat ik zelf wil veranderen in de groep. 
Weet je wel, dat soort dingen.” 

Jort is van mening dat de Bewonersraad 
een belangrijke rol heeft. “Ik vind dat 
kinderen moeten kunnen meebeslissen wat 
er op de groep gebeurt. Dus niet alleen de 
groepsleiding.”

Wie zit er allemaal bij de Bewonersraad?  
En hoe gaat zo’n vergadering?
“Er is een voorzitter”, licht Jort toe. “Nu is dat 
Evi. Verder zijn er per groep twee kinderen die 
deelnemen. Bij ons zijn dat dan de kinderen 
van de Puntelstraat, het Zonnehuis, de 
Coralen, De Kelp en ’t Vlot.”

“De voorzitter regelt alles zo’n beetje.  
Wat we doen is eerst de notulen van de  
vorige keer bespreken. Daarna gaan we 
praten over de nieuwe punten. Ook is er  
altijd nog een rondvraag. Dat wordt  
allemaal op de computer opgeschreven  
in de nieuwe notulen.”

“Die notulen krijgen we dan na afloop 
mee en dan kunnen we de punten meteen 

dezelfde dag bespreken in de groep met 
de andere kinderen. Tenminste, zo doen we 
dat bij de Coralen. De notulen worden door 
de voorzitter ook naar de groep en naar de 
directeur gestuurd, zodat zij ook weten wat 
we bespreken.”

Heb je een voorbeeld van iets waaraan  
jij hebt meegeholpen om te bereiken?
“Dat de leverancier van het eten bij ons 
is gestopt”, vertelt Jort. “Daar heb ik een 
bijdrage aan geleverd. Veel kinderen op 
de groep vonden het eten niet lekker. Toen 
hebben we dat onderwerp opgepakt en het 
op een andere manier opgelost. En daar ben 
ik eigenlijk best wel een beetje trots op!”

Ben je van plan om in de  
Bewonersraad te blijven?
“Jazeker. Zolang ik het leuk vind wil ik 
graag onderdeel blijven uitmaken van de 
Bewonersraad.”

Stel dat een jongere zich aan het bedenken is 
of hij bij de Bewonersraad wil gaan, wat zou je 
dan tegen hem zeggen?
“Ik zou uitleggen wat we als Bewonersraad 
doen. De onderwerpen die we bespreken… 
en wat je daar dan mee kunt doen. Ik zou 
vertellen met wie we dat doen en hoe 
belangrijk het is dat de mening van kinderen 
wordt meegenomen als er beslissingen over 
belangrijke onderwerpen worden genomen. 
Hoe meer kinderen meedenken, hoe beter.”

Ben ik nog iets vergeten te vragen of is er nog 
iets anders dat je wilt vertellen?
“Nee.” 

Super. Bedankt, Jort! ■

  

“Ik zou vertellen hoe 
belangrijk het is dat de 

mening van kinderen wordt 
meegenomen als er beslissingen 
over belangrijke onderwerpen 

worden genomen."

  

← Meer weten over medezeggen-
schap voor cliënten en verwanten 
bij Koraal? Kijk dan eens op 
onze website.
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https://www.koraal.nl/over-koraal/medezeggenschap/voor-clienten

