
• Meepraten, meedenken, meebeslissen

  

Pascal Pachala is al zo’n 15 jaar lang een enthousiast en gedreven lid van de 
bewonersraad van Koraal regio Parkstad. In het begin woonde hij nog thuis en 
kwam hij naar locatie Op de Bies voor dagbesteding. Meepraten, meedenken en 
meebeslissen vond hij toen al heel belangrijk. En dus schreef hij een sollicitatiebrief 
om lid te worden van de bewonersraad. 

Pascal vertelt vol passie 
over de bewonersraad

verder. “Zo hebben we invloed op wat er 
gebeurt bij Koraal. We hebben bijvoorbeeld 
aangegeven dat we onze doelen in ons 
zorgplan niet goed begrijpen. We hebben 
toen tips gegeven hoe dat anders kan. Nu 
krijgen begeleiders een cursus en worden 
onze doelen begrijpelijker gemaakt. Ook 
hebben we meegedacht over de huisregels 
van Koraal. Dat is iets anders dan de 
groepsregels. We hebben toen samen  

“We praten in de bewonersraad voor alle 
cliënten van Op de Bies”, vertelt Pascal. 
“We praten ook met de directeur Lone 
Linssen. We geven dan bijvoorbeeld aan 
waar je op moeten letten als bewoners van 
de ene naar de andere woning verhuizen. 
Of wat belangrijk is in het regioplan. Lone 
gaat dan nadenken over wat we aangeven. 
En in ons volgende overleg komt ze er dan 
op terug.” Pascal geeft aan dat hij het 

leuk vindt als gasten iets in het overleg 
van de bewonersraad komen vertellen. 
“Maar ze moeten geen moeilijke woorden 
gebruiken. Soms sluiten er ook leden van de 
verwantenraad aan. Op die manier weten  
zij ook wat wij belangrijk vinden.”

Invloed
“In de bewonersraad komen we op voor de 
belangen van alle bewoners”, gaat Pascal 



met de bewonersraad van Maasveld 
en St. Anna vergaderd. En ook met de 
jongerenraad van Gastenhof.”

Andere bomen
Pascal: “We maken ook wel eens een rondje 
over het terrein. We kijken dan of alles goed 
is en of er geen rommel ligt. Zo hebben we 
ook aangeven dat de bomen op het terrein 
niet fijn waren. Door de noten die eraf 
vielen waren veel bewoners in een rolstoel 
bang, omdat ze er niet overheen durfden 
te rijden. Er waren ook bewoners die erover 
struikelden. De bomen zijn toen weggehaald 
en later zijn er andere bomen voor in de 
plaats gekomen.” 

Sollictiatiegesprekken
Pascal voert ook vaak sollicitatiegesprekken 
namens de cliëntenraad. Bijvoorbeeld 
als Koraal een nieuw lid voor de Raad 
van Bestuur zoekt. Of een nieuwe 
directeur, teamleider, pastor of 
gedragswetenschapper. Hij let er dan 
goed op of de kandidaten hem wel serieus 
nemen. “Eigenlijk zou dit op de groepen ook 
moeten”, vindt Pascal. “Bewoners zouden 
moeten kunnen meedenken over nieuwe 
begeleiders die op de groep komen werken.”

Nieuwe bewonersraad
Binnenkort neemt Pascal samen met een 
aantal andere oudgedienden afscheid van 
de bewonersraad. Hun termijn zit er dan 
op. Dit betekent dat zij op dat moment het 
stokje overdragen aan nieuwe leden van de 
bewonersraad. Pascal vindt dat wel jammer. 
Volgens hem is het een ‘stomme regel’ en 
hij was dan ook graag langer lid van de 

bewonersraad gebleven. Pascal heeft wel 
nog een aantal tips voor de nieuwe leden. 
“Het is belangrijk om je eigen mening te 
geven”, zegt hij. “En je moet niet door 
elkaar heen praten of schreeuwen.” 

Binnenkort vertellen we meer over  
de nieuwe samenstelling van de  
bewonersraad. ■


