
Begeleiding &
behandeling
voor kinderen



Binnen de kindsector bieden we, afhankelijk van de onder- 
steuningsvragen, activiteiten die bijdragen aan de ontwik- 
keling van uw kind. 

Wat biedt onze kindsector?
We hebben jarenlange ervaring met begeleiding en behan-
deling voor kinderen. We doen dit op een persoonlijke en 
op de persoon aangepaste wijze. Daarbij staat het kind 
centraal, er is altijd samenwerking met de ouder(s). 

Bij een deel van de kinderen is de begeleiding in de 
thuissituatie, bij anderen op een peuterspeelzaal of op 
school. Bij weer anderen op ons orthopedagogisch kin der- 
dagcentrum voor begeleiding en behandeling in Goes. 
Hier kunnen kinderen terecht tot vijf jaar. Mocht er na die 
leeftijd nog behandeling nodig zijn, dan is het mogelijk om 
leerplichtontheffing aan te vragen.

 

Behandelgroep voor kinderen
Op de behandelgroep werken we met uw kind aan alle ont-
wikkelingsdomeinen. De vaardigheden die uw kind bezit 
breiden we uit. Wat nog niet of niet goed ontwikkeld is, pro-
beren we aan te leren. Dit alles op een manier die aansluit 
bij uw kind, waarbij we rekening houden met zijn of haar 
mogelijkheden.

De behandeling is gericht op het dusdanig sti muleren van 
de ontwikkeling van de kinderen, dat zij op een gegeven 
moment deel kunnen nemen aan onderwijs. We zijn in de 

activiteiten steeds op zoek naar een goede balans tus-
sen inspanning en ontspanning. 

 

Wie geven de behandeling?
Er is een nauwe samenwerking tussen de behandelaren 
en de begeleiders van de groep. Aan de groep zijn ver-
bonden: een orthopedagoge, een arts, een logopediste, 
een spelagoge, een psychomotorisch therapeute en een 
fysiotherapeute. 

Thuisbegeleiding voor kinderen
Het kan fijn zijn om ondersteuning en begeleiding te krijgen 
bij vragen en problemen rondom (de opvoeding van) uw 
kind. Bijvoorbeeld het (aan)leren van basisvaardigheden in 
het dagelijks leven, en deze samen te oefenen. Wij bieden 
thuisbegeleiding niet alleen als aanvulling op onze dag-
behandeling. Het is ook voor gezinnen met kinderen die 
elders onderwijs of dagbehandeling volgen. 
 

“Goede zorg, aardige mensen 
en Wiktoria gaat met veel ple-
zier naar de behandelgroep.”

Anna Muszalik
moeder van Wiktoria

Ontwikkeling

stimuleren

Behandelaren en 

begeleiders

“Marius is zo op zijn plek op 
de behandelgroep! Het voelt 

heel vertrouwd voor hem
en ons.”

Jacqueline van Dijke
moeder van Marius



 Telefoon (0113) 273 333

 E-mail info@gors.nl

 Website www.gors.nl

 Centraal Kantoor Stationspark 24

  4462 DZ  Goes

 Postadres Postbus 2160

  4460 MD  Goes

Samenwerking met ouder(s)
Een goede samenwerking met ouder(s) vinden we belang-
rijk. Daarom wordt u nauw betrokken bij de behandeling 
van uw kind. Het contact is laagdrempelig. Zo schrijven we 
dagelijks een rapportage, die u thuis kunt lezen via het 
digitale cliëntportaal. Daarnaast streven wij ernaar om elk 
half jaar een bijeenkomst te organiseren voor ouders. Ook 
organiseren we cursussen. Tijdens zorgplanbesprekingen 
bespreken we de voortgang van vastgestelde zorg- en on-
dersteuningsdoelen.

Hoe meld ik mijn kind aan?
Wilt u meer informatie, eens een kijkje komen nemen 
bij ons of direct aanmelden? Neem contact op met onze  
zorgadviseurs van het Cliëntenbureau per e-mail via  
clientenbureau@gors.nl of telefonisch via (0113) 273 333. 
Kijk voor meer informatie op www.gors.nl/kindzorg

Onze zorgadviseurs 

helpen graag

Over Gors
Onze 700 medewerkers en ruim 
300 vrijwilligers zetten zich met 
passie in voor de best mogelijke 
mensgerichte ondersteuning en zorg. 
Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en 
behandelingen. Aan huis en op diverse locaties 
in Zeeland aan meer dan 800 kinderen, 
volwassenen en ouderen met een beperking en/
of hersenletsel. Meer informatie op www.gors.nl.


