
“We beginnen altijd met koffie en thee”, 
vertelt Audrey. “Daarna bespreken we samen 
met de collega’s van Koraal Media welke 
werkzaamheden er die dag moeten worden 
uitgevoerd. En wie welke taken heeft in 
de gezamenlijke kantine. Vervolgens gaat 

• Werken bij de repro geeft voldoening

Een kijkje in de keuken 
van Koraal Media Repro

Vier dagen in de week gaan uiteenlopende cliënten van Koraal 
regio Parkstad naar hun werkplek aan de Hereweg 96 in Landgraaf. 
Sommige komen vanuit thuis, met de bus. Andere komen te voet, 
met de fiets of worden vanuit een groepswoning gebracht. Ze 
gaan allemaal aan de slag bij de repro, die tegenwoordig onderdeel 
is van Koraal Media. “Het is hun dagbesteding, maar de meeste 
cliënten zien wat ze bij Koraal Media Repro doen echt als werk. En 
werk, dat geeft voldoening en eigenwaarde. Daarom spreken we 
hier van medewerkers, niet van cliënten.” Aan het woord is Audrey 
Offeringa-Deckers, de sturende kracht achter de repro. “

iedereen aan de slag op zijn eigen werkplek.” 
Bij Koraal Media Repro is het streven dat 
medewerkers zoveel mogelijk zelfstandig 
doen. Eventueel met hulp van een begeleider. 
Audrey: “Om dat te bereiken, passen we 
soms apparaten aan, zodat ze eenvoudiger 

te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld een perforator 
of een nietapparaat. We nemen ook veel tijd 
voor het aanleren van vaardigheden. Door iets 
stap-voor-stap uit te leggen en het later nog 
eens te herhalen, maar bijvoorbeeld ook door 
een klapper te maken waarin in begrijpelijke 

• Het kopieerapparaat heeft voor Demi geen geheimen



taal staat beschreven hoe alles werkt. 
Compleet met afbeeldingen natuurlijk.  
Onze medewerkers vinden het fijn om deze 
klapper af en toe als geheugensteuntje te 
gebruiken.”

Iedereen is welkom
Bij Koraal Media Repro kunnen klanten 
gewoon binnenlopen en opdrachten afgeven. 
Dat is goed voor onze medewerkers, want 
daardoor krijgen ze mee dat het serieus werk 
is dat ze doen. Ik leg regelmatig uit dat het 
belangrijk is om netjes te werken. En om goed 
werk af te leveren. Zo houden we de klanten 
tevreden en komen ze terug.” In de afgelopen 
jaren heeft Koraal Media Repro een flinke 
klantenkring opgebouwd. “Sommige klanten 
komen bij ons voor een enkel kopietje of om 
hun coronabewijs te laten lamineren”, licht 
Audrey toe. “Maar we verzorgen ook grotere 
opdrachten, bijvoorbeeld nieuwsbrieven voor 
verenigingen of boekjes voor de parochie.  
Bij ons is iedereen welkom met repro-vragen. 
Koraal Media Repro kan kopiëren, printen, 
inbinden, boekjes nieten, vouwen en grote 
postzendingen verzorgen.”

Kers op de taart
“Veel klanten zijn betrokken bij ons werk 
en maken graag een praatje met de 
medewerkers”, vervolgt Audrey. “Dat is prettig 

“Mijn naam is Audrey Offeringa-Deckers. 
De medewerkers van Koraal Media  
Repro begeleiden is mijn grote passie. 
Wat gelijk verklaart waarom ik al 22 jaar 
in die rol aan de slag ben binnen Koraal 
regio Parkstad. In die tijd heb ik mijn 
kennis en expertise kunnen uitbouwen.  
Ik neem je even mee: het werk bij de 
repro is zeer veelzijdig, er komt meer 
bij kijken dan je wellicht denkt. Zo is 
het belangrijk om ontwikkelingen bij 
te houden en moet je deze kunnen 

vertalen naar de belevingswereld van 
de uiteenlopende medewerkers. Dat 
maakt mijn werk nog steeds interessant 
en uitdagend, elke dag opnieuw. Ik merk 
dat onze medewerkers het ook prettig 
vinden dat er een vaste begeleider is 
waarbij ze terecht kunnen met al hun 
vragen. Ik vind het op mijn beurt super 
dat ik samen met die medewerkers 
mooie producten kan afleveren. Vooral 
als ik dan zie hoe trots ze zijn op hun 
eigen werk.”

“Mooi om te zien hoe 
onze medewerkers 
trots zijn op hun 
eigen werk”



voor onze medewerkers, vooral als ze 
complimenten krijgen. Dat geeft hen 
echt het gevoel dat ze meedoen. Soms 
nemen klanten een traktatie mee als 
ze hun bestelling komen ophalen. Dat 
is voor onze medewerkers natuurlijk de 
kers op de taart.”

Nieuwe experimenten
“Door de samenwerking met de 
collega’s van Koraal Media hebben 
we inmiddels uitgebreide kennis op 

Geïnteresseerd in de diensten van Koraal Media 
Repro? Loop dan eens vrijblijvend bij ons binnen 
gedurende onze openingstijden. Of neem een kijkje op 
onze website? Hier vind je ook een overzicht van onze 
diensten en de bijbehorende prijslijst. 

Koraal Media Repro
Hereweg 96
6373VL Landgraaf
045-5333090 / 06-20941116
media-repro@koraal.nl
www.koraalmedia.nl     

Openingstijden:
Maandag 10.00-12.00 uur 
Dinsdag 10.00-12.00 uur 
Woensdag 10.00-12.00 uur & 13.30-16.00 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur & 13.30-16.00 uur

grafisch gebied”, gaat Audrey verder. 
“Onze medewerkers zijn daarnaast 
leergierig en vinden het leuk om 
nieuwe dingen op te pakken. Op dit 
moment experimenteren we met 
nieuwe producten. Denk aan het 
beplakken van glazen potten, bakken 
met tekst of afbeeldingen van vinyl. 
Deze hopen we binnenkort aan ons 
assortiment te kunnen toevoegen. 
Hou de Facebook-pagina van Koraal 
Parkstad in de gaten! ■


