Maak werk
van leren

”Deze cursus heeft me veel
inzicht en kennis gegeven
wat ik mee kan nemen in
werken en privé. Ik zal met
cliënten in gesprek gaan om
dit onderwerp bespreekbaar
te maken! Bedankt!”
Janneke Geldof

Expertise delen

Eén van onze ambities is dat mensen zich blijvend
kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor iedereen binnen onze
organisatie: cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We
willen dit bereiken met een goed aanbod van scholing en
cursussen. Om die reden kennen we al jaren een vorm
van intern opleiden voor elk van deze groepen. Bovendien
vieren we in 2018 dat we al twintig jaar cursussen ontwikkelen voor en aanbieden aan cliënten.

Scholing voor iedereen!
Inmiddels reiken onze ambities verder. Door onze expertise
te delen, willen we iets betekenen voor de samenleving.
Dit in de vorm van deskundigheidsbevordering en het vergroten van onderling begrip. Om die reden stellen wij de, in
eigen huis ontwikkelde, scholingen ook beschikbaar voor
andere organisaties. Dat doen we zowel binnen de zorgsector en het onderwijs, als bij gemeenten en bedrijven.
Voorbeelden hiervan zijn trainingen rond thema’s als autisme
en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Voor cliënten en cursisten met een beperking hebben we
onder andere trainingen als mediawijsheid, rechten van
de cliënt en hygiëne. Twee begrippen kenmerken ons aanbod, namelijk veelzijdigheid en maatwerk.

Trainingen op maat

Op maat,
geen drempels,
voor wie dan ook

Het team Leren bestaat uit één opleidingsadviseur en vier
medewerkers. Wij ontwikkelen trainingen voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze
trainingen zijn altijd uniek en op maat. Dit betekent dat
we nadrukkelijk rekening houden met belemmeringen die
cliënten mogelijk ervaren bij deelname aan scholing. We
bieden zowel de trainingen als de materialen intern en
extern aan.

Een leven lang leren
Investeren in
persoonlijke en
vakgerelateerde
trainingen

Wij hechten grote waarde aan een leven lang leren. Om
die reden investeren we in persoonlijke en vakgerelateerde trainingen. Daarnaast verzorgen en coördineren
wij workshops, scholingen, trainingen en symposia voor
medewerkers en vrijwilligers. We bieden een uitgebreid
cursusaanbod. Hiervan maken medewerkers gebruik en
steeds vaker ook vrijwilligers of mensen uit het netwerk
van iemand met een beperking.

Versterken door samenwerken
De cursussen en trainingen die wij aanbieden, verzorgen
we bij voorkeur met experts en trainers die werkzaam zijn
bij Gors. Indien (aanvullende) scholing door een externe
trainer of opleidingsorganisatie nodig of gewenst is, vervullen wij graag een adviserende en coördinerende rol.

Meer weten?
Onze trainers
helpen je graag!

Wil je extra informatie of direct aanmelden voor een training
of cursus? Neem gerust contact op met team Leren via
(0113) 273 333 of leren@gors.nl

”Bedankt voor de informatie,
zeer nuttig!
Ik dacht veel te weten
maar ik weet nog veel niet.”
Inge Baart
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