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Beste [naam] 

 

Er gaat iets veranderen binnen Gors.  

Alle begeleiders gaan op een nieuwe manier werken. 

Die nieuwe manier van werken noemen we Triple-C.  

In deze brief leggen we uit wat dat betekent. 

 

Triple-C is een Engels woord 

Triple spreek je uit als ‘Trippel’. Het betekent dat iets uit 3 delen bestaat.  

Bij Triple-C gaat het om 3 woorden met een C: 

1) Cliënt. Dat ben jij. 

2) Coach. Dat is jouw begeleider. 

3) Competentie. Dat zijn de dingen waar jij goed in bent. 

 

Waarom gaat Gors met Triple-C werken? 

In de zorg wordt vaak gekeken naar beperkingen.  

Wat gaat er niet goed? Wat lukt niet? 

Wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat er wél kan.  

Wat wil jij? Wat heb jij nodig om zo gewoon mogelijk te kunnen leven? 

Die nieuwe manier van werken noemen we Triple-C. 



 

 

Bij Tripple-C zijn twee dingen heel belangrijk: 

1) Een goede band tussen jou en jouw begeleiding. 

Begeleiding luistert goed naar jouw behoeftes.  

En helpt jou om nieuwe kansen te ontdekken.  

Begeleiding helpt je ook als het minder goed gaat. 

2) Een goede daginvulling. 

Iedereen wil zo gewoon mogelijk kunnen leven.  

Daarom vinden we het belangrijk dat jij een goede daginvulling hebt. 

Thuis en op je werk of dagbesteding. 

Begeleiding kijkt daarom samen met jou naar een daginvulling die bij jou past. 

 

Wat gaat er veranderen? 

• Alle begeleiders krijgen een training Triple-C.  

In die training leren ze om zo goed mogelijk te luisteren naar jouw behoeftes. 

• De begeleider 4 gaat samen met jou je cliëntplan maken. 

Tussendoor hebben jullie ook evaluatiegesprekken. Jullie bespreken dan hoe het gaat.  

En als het nodig is past de begeleider 4 jouw cliëntplan aan. 

• In het cliëntplan komt ook jouw dagprogramma te staan.  

In het dagprogramma staan de activiteiten die bij jouw leven horen.   

Dat is belangrijk. Want een dagprogramma geeft jou steun.  

• De zorgregisseur gaat stoppen. 

De zorgregisseur maakt nu samen met jou je cliëntplan.  

Dat gaat de begeleider 4 straks doen. Daarom gaat de zorgregisseur stoppen.  

• Alle woningen krijgen een coördinerend begeleider. 

De coördinerend begeleider regelt belangrijke zaken voor de woning. 

Op die manier hebben de begeleiders meer tijd voor de bewoners. 

• Bij sommige teams komt een casemanager. 

Een casemanager helpt bij moeilijke zaken.   

Op die manier heeft het team meer tijd voor de bewoners. 



 

 

Wanneer werken alle teams met Triple-C? 

We willen dat eind 2023 alle teams getraind zijn. 

 

Wanneer is mijn locatie aan de beurt?  

Dat hoor je via de manager van jouw locatie. En via je begeleider(s).  

 

Vragen?  

Neem gerust contact op met jouw contactpersoon. 

Je vindt de contactpersoon rechts bovenaan pagina 1 van deze brief.  

Meer informatie over Triple-C kun je de komende tijd ook vinden op onze website: 

www.gors.nl/triple-c  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karin Smit en Andrea Klap, bestuurders 

http://www.gors.nl/triple-c

