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Plannen voor de toekomst van Gors
 
Waarom nieuwe plannen?
• Er verandert van alles in de zorg. 
• Daarom moeten we als Gors goed nadenken over wat wij met de veranderingen gaan doen.  
• De bedoeling is dat de zorg en ondersteuning nog beter worden dan nu.

 
Goed onderzoeken en dan kiezen! 
• We hebben onderzoek gedaan. 
• Er is gekeken naar wat we goed doen en wat we nog niet zo goed doen. 
• Wat nu goed gaat blijven we ook goed doen; sommige dingen krijgen daarin extra aandacht.
• We hebben ook gekeken naar wat de wensen van cliënten zijn.
• Uit deze onderzoeken en wensen zijn antwoorden gekomen. 
• We weten nu wat we in de toekomst willen gaan doen. 
• Daarvoor heeft Gors nieuwe plannen gemaakt. 
• Het zijn er 6 geworden. 



Deze 6 plannen heeft Gors gekozen
1. Gors wil specialist worden in de zorg voor mensen met N.A.H. 
 (Niet Aangeboren Hersenletsel)

• Als je door een ongeluk of ziekte schade in je hersenen hebt gekregen, wil Gors 
 op alle gebieden zorg en ondersteuning bieden: behandeling, wonen, werken, dagbesteding. 
• We willen dat straks ook iedereen weet dat wij daar goed in zijn.  

 
2. Gors wil de zorg aanpassen voor de ouder wordende cliënten

• De groep oudere cliënten groeit. 
• Wanneer je ouder wordt, krijg je andere vragen en heb je andere zorg nodig. 
• Bijvoorbeeld verpleging of aangepaste dagbesteding. 
• Dat willen wij ook bieden en samenwerken met 
 organisaties voor ouderenzorg. 

 
3. Gors wil nieuwe manieren van dagbesteding en werk voor cliënten

• Bij dagbesteding moeten er kansen zijn om te groeien.
• Je moet er kunnen leren en ervaring op kunnen doen.
• Of kunnen doorgroeien naar betaald werk. 
• Daar moet je dan wel zelf wat voor doen! We stellen eisen, 
 maar blijven ook letten op wat je kunt. 

  
4. Gors wil specialist worden in thuisbegeleiding voor mensen met L.V.B. (Licht Verstandelijk Beperkt)

• Als je een licht verstandelijke beperking hebt en daarbij nog andere problemen, 
 kunnen we je thuisbegeleiding geven. 
• We hebben medewerkers die daar speciaal voor hebben geleerd. 
• Dat is om jou als cliënt echt op de goede manier te kunnen begeleiden.
• Dat doen we samen met de gemeente, met Jeugdzorg of de psychiatrie.  

 
5. Gors wil de eigen cursussen en trainingen beter bekend maken en verder uitbreiden

• Binnen Gors hebben we cursussen en veel kennis. 
• Dat willen we laten zien en nog beter bekend maken.
• We willen nog meer cursussen maken en nog meer kennis in huis halen. 
• Daar kan iedereen dan weer van komen leren. 

 
6. Gors wil in ieder deel van Zeeland kijken wat speciaal daar nodig is.

• Zeeland bestaat uit verschillende gebieden.  
• Cliënten uit het ene gebied vragen soms dingen waar in een ander gebied niet 
 naar gevraagd wordt. 
• We willen kijken wat er in elk gebied precies nodig is.  
• Als daar een organisatie zit die dat al doet, willen we daarmee samenwerken. 
• En is het er nog niet? Dan kunnen we het misschien zelf gaan doen. 



Aan de slag met de plannen
• Deze zomer hadden we ‘zomersessies’. 
• Dat waren bijeenkomsten over de plannen van Gors. 
• Er zijn veel goede ideeën uit gekomen en er is ook kritiek gegeven.
• Dat kunnen we goed gebruiken om met alle zes de plannen aan de slag te gaan! 

Waarom doen we het en hoe dan?
• Gors wil cliënten ondersteunen waar zij dat nodig hebben. 
• Dat doen we samen met vrijwilligers. 
• Wat we doen, willen we zo goed mogelijk doen. 

Iedereen werkt mee!
• Gors gaat werken met Zelf-Verantwoordelijke Teams (ZVT)
• Begeleiders krijgen meer de mogelijkheid cliënten sneller en beter te helpen.
• We willen ook dat medewerkers met ideeën komen om dingen beter te gaan doen. 

De veranderingen komen er niet vanzelf, dat zullen we samen moeten doen! 


