
 

 

 

 

Inleiding 

De Centrale Cliëntenraad (verder genoemd CCR) van Gors staat voor de belangen van cliënten. Juist in een tijd dat 

er veel ontwikkelingen zijn, stelt dat hoge eisen aan het in beeld zijn bij de diverse doelgroepen, bestuurder en 

andere betrokkenen. 2022 was een bewogen jaar binnen Gors. Er speelden veel ontwikkelingen en problemen 

naast elkaar. In dit verslag kunt u teruglezen hoe de CCR hiermee om is gegaan. 

 

Terugblik 2022 

De CCR heeft in 2022 tien keer overlegd. Vijf keer was dit een regulier overleg, vijf keer een overlegvergadering met 

de bestuurder Karin Smit. 

Het reguliere overleg van januari 2022 is komen te vervallen vanwege de coronamaatregelen en het overleg van juli 

en augustus is samengevoegd vanwege de zomervakantie. De heer Vansteenkiste van de Raad van Toezicht heeft 

tweemaal een overlegvergadering bijgewoond. Verder hebben de volgende personen op uitnodiging een CCR 

overleg bijgewoond:  

Emine Kaya (personeelsconsulent), Erika Corstanje en Patricia Matthijsse (ervaringsdeskundigen), Esther van den 

Brink (manager DWL), Eline de Kam (coach cliëntenraden), Jacqueline van den Bosch (bewoonster Valckeslotlaan), 

Gabriëlle Cunnen (bestuurssecretaris), Robbin Gilijamse (communicatie), Daniëlle Dekker (trainster Triple C) en 

Erica Blaak (manager P&O). 

 

Onderwerpen 

Onderwerpen waar de CCR in 2022 een advies of reactie op heeft gegeven zijn: 

• Positief advies begroting 2023. 

• Positief advies samenwerkingsovereenkomst BSGZ (medische zorg). 

• Positief advies jaarrekening Gors 2021. 

• Positief advies sluiting locaties Hermesweg en stopzetten productie appelsap. 

• Reactie CCR op voorgenomen besluit RvT om terug te gaan naar één bestuurder. 

• Reactie CCR naar zorgkantoor met betrekking tot beademingszorg Zeeland. 

• Reactie CCR op AVP (aansprakelijkheidsverzekering). 

• Reactie CCR op samenwerking op gebied van AVG zorg (arts verstandelijk gehandicapten). 

• Vragen CCR over de leegstand appartementen en de te nemen maatregelen. 

• Vragen CCR over de procedure aanvraag hulpmiddelen. 

 

Verder heeft de CCR zich regelmatig laten informeren over de voortgang van de invoering van Triple C als basisvisie 

en de arbeidsmarktproblemen. 

 

Ronde tafelgesprekken 

De ronde tafelgesprekken hebben door de corona periode een lange tijd stilgelegen, maar zijn in de loop van 2022 

weer opgestart. De CCR gaat dan op locatie in gesprek met de lokale cliëntenraad. Dit levert waardevolle informatie 

op vanuit de achterban voor de werkzaamheden van de CCR. In 2022 is de CCR op bezoek geweest bij de lokale 

raden van de volgende locaties: 

- Brugzicht 

- De Cirkel 

- De Smulkamer 

- Beethovenlaan LG 

- Zeeuwse Bibliotheek 

Dit leverde waardevolle gesprekken op. De ronde tafelgesprekken zijn voor de CCR een directe vorm van 

achterbanraadpleging. Tevens vergroten de gesprekken de bekendheid van de CCR bij de lokale raden. 

 

Tot slot 

De CCR kan terugkijken op 2022 als een jaar waarin de situatie langzaam weer normaliseerde na een aantal 

moeilijke coronajaren. De CCR kijkt positief vooruit naar 2023! 
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