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Internationale 
kunstprijs voor
Kar Hang Mui
Kunstenaar Kar Hang Mui wordt begeleid in Galerie-
Atelier De Kaai in Goes. Hij heeft in 2021 de Europese 
kunstprijs voor Schilderkunst en Grafiek (Euward) 
binnen de outsiderkunst in de wacht gesleept. 
Hij eindigde op de derde plaats en won tevens de 
Publieksprijs. De bijbehorende expositie in het 
museum  ‘Haus der Kunst” in München is door 
maar liefst 20.000 bezoekers bezocht. Tijdens deze 
expositie zijn acht kunstwerken van hem verkocht.   

Het ‘gewone leven’ leven en ervaren

“Het doel is het leven met NAH makkelijker te maken”

Ook de ouder wordende cliënt verdient aandacht

Regionaal behandel-centrum bundelt medisch 

specialistische gehandicaptenzorg

Samen daten na een online ontmoetingsavond

Van dagbesteding en werk-ervaringsplaats naar vaste baan

Kickboksen met de Kick Squad

“We bieden cliënten de mogelijkheid zich te ontwikkelen”

Zinvol werk in het hart van de Zeeuwse samenleving

Zandkoekjes bakken is leuk én lekker!

“Tekenen geeft me rust”

“Mijn vrijwilligerswerk brengt me energie en vrolijkheid”

Werken bij Gors

Bij het NAH Café Zeeland word je begrepen

Praten en schrijven gaan steeds een beetje beter

“De gesprekken met de gezinsondersteuner zorgen voor rust”

Over ons

TED wordt steeds vaker gevraagd
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Het ‘gewone 
leven’ leven 
en ervaren

Of het nu gaat om cliënten of medewerkers, wij hebben oog voor je. 
We zijn nieuwsgierig naar je en horen graag wat jij nodig hebt om zo 
te leven en werken zoals jij graag wilt. Het is met deze visie op zorg 
dat we bij Gors willen samenwerken. Met ‘passende zorg’ sluiten we 
zo goed mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten en 
medewerkers. 

Onze organisatie is in ontwikkeling. We zetten telkens 
nieuwe stappen richting ons doel: iedereen ‘zo gewoon 
mogelijk’ laten leven. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. 
We praten dan over eigen regie, eigen keuzes maken 
en over het leveren van een zinvolle bijdrage aan de 
maatschappij. 

Een visie als deze vraagt een organisatiecultuur die 
daarbij aansluit, of sterker nog, die deze visie mogelijk 
maakt en versterkt. Daarbij gaat het om de vraag: hoe 
willen wij met elkaar werken? Het is belangrijk om 
te weten dat het daarbij altijd om de cliënten en de 
medewerkers draait. Wat heb jij nodig? Hoe kunnen 
we helpen? Met het oog hierop hebben we Triple-C 
als basisvisie omarmd. De drie C’s staan voor Cliënt, 
Coach en Competentie. Triple-C neemt de menselijke 
behoeften als uitgangspunt. Doel van Triple-C is het 
‘gewone leven’ ervaren, met alles wat daarbij hoort: 
een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop 
je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de 
dag. Dat is waaraan medewerkers en cliënten elke dag 
werken. Ze gaan samen een relatie aan. Als dat lukt, 
krijgen cliënten steeds meer vertrouwen en worden hun 
competenties vergroot. 

Deze uitgave van Mensenwerk laat de kracht van 
alledaagse verhalen zien. Medewerkers, cliënten en 
vrijwilligers komen aan het woord, vaak in hun normale 
doen en laten. Wij worden warm van juist de eenvoud 
van een activiteit, van de eerlijke kijk op mogelijkheden 
en van de passie waarmee mensen werken. Dat is waar 
Gors voor staat; we bieden mensgerichte ondersteuning 
aan unieke mensen, die, heel gewoon, het leven willen 
leven en ervaren

Karin Smit 
en Andrea Klap 
Raad van Bestuur Gors

Voorwoord
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Behandelprogramma Hersenz

“Het behandelprogramma Hersenz is speciaal ontwikkeld voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). Centraal staat het doel om het leven met NAH 
makkelijker te maken. Uiteindelijk zijn de doelen heel persoonlijk. De één wil 
meer energie hebben, de ander werkt aan een betere concentratie of wil minder 
opvliegend zijn.”

Marlinde Tump is als psychomotorisch therapeut betrokken 
bij het behandelprogramma Hersenz. Deelname hieraan 
is mogelijk in zowel Goes, Middelburg als Terneuzen. 
In Terneuzen is daarvoor recent een nieuwe locatie 
geopend. Actio aan de Mr. F.J. Haarmanweg biedt alle 
ruimte voor Hersenz, het Afasiecentrum en uiteenlopende 
dagbestedingsactiviteiten. “We zijn hier blij mee. 
Vergeleken met de vorige locatie is hier veel meer ruimte 
voor de houtbewerking en de kaarsenmakerij. Ook voor 
Hersenz is dit een aantrekkelijke locatie om met cliënten 
samen te komen.”

Eén jaar, drie modules
Marlinde vertelt dat Hersenz een landelijk 
behandelprogramma is, dat alleen door Gors in Zeeland 
wordt aangeboden. “Het is belangrijk om te benoemen dat 
de aanpak wetenschappelijk onderbouwd is of minimaal 
practice based. Bovendien, het behandelprogramma wordt 

doorlopend doorontwikkeld. Zelf ben ik er enthousiast over, 
omdat we een jaar rond, aan de hand van drie modules, 
mensen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. 
De modules zijn ‘Omgaan met veranderingen’, ‘Grip op 
je energie’ en ‘Denken en doen’. Naast drie dagdelen 
groepsbehandeling per week, is ook sprake van 
thuisbehandeling. Vanzelfsprekend grijpt dit allemaal in 
elkaar. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een 
partnermodule.”

Allemaal in hetzelfde schuitje
De keuze voor groepsbehandeling vindt Marlinde meer 
dan terecht. “We werken met groepen van vijf tot acht 
deelnemers. Het onderlinge contact is belangrijk. Mensen 
leren van elkaar, misschien nog wel meer dan van hun 
therapeut. Bovendien, soms is feedback van iemand 
die in hetzelfde schuitje zit, makkelijker te accepteren 
dan van een buitenstaander.” Op de vraag voor wie dit 

“Het doel is het leven 
met NAH makkelijker 

te maken”
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behandelprogramma geschikt is, antwoordt Marlinde: 
“Hersenz is er voor mensen met NAH, die na een 
revalidatietraject thuiskomen en beperkingen ervaren in 
hun dagelijks leven. Is dat het geval? Dan is mijn advies: 
neem contact op met ons Cliëntenbureau. In een zorgvuldig 
intakegesprek bekijken we graag of deelname aan Hersenz 
uitkomst kan bieden.”

Heb je hersenletsel? 
Het behandelprogramma Hersenz bestaat uit 6 
zogenaamde bouwstenen met behandeldoelen. Ook 
bieden we dagbesteding met als doel vaardigheden 
te behouden en/of verbeteren. Daarnaast bieden we 
thuisbegeleiding voor mensen met hersenletsel en kun 
je in het Afasiecentrum werken aan het versterken van je 
taal en communicatie. Omdat het veranderde leven ook 
impact heeft op de naasten, worden ook zij betrokken bij 
de ondersteuning.

Zaterdag 9 juni 2018 is de dag dat alles veranderde voor Willy van den Branden 
uit Axel. “Ik zat een kopje thee te drinken, toen ik me plotseling van de bank voelde 
glijden en op de grond viel. Een doortastende buurman belde 112 en binnen een mum 
van tijd lag ik in het ziekenhuis. Een bloedpropje had een herseninfarct veroorzaakt. 
Met het behandelprogramma Hersenz heb ik geleerd te accepteren dat ik niet meer 
de oude word, en vooral ook om vrede te hebben met mijn nieuwe ik.”

“Alleen lotgenoten 
begrijpen me écht”

Wie zoiets als een herseninfarct overkomt, komt eerst 
terecht in een medisch traject. Na een ziekenhuisopname 
volgt in vrijwel alle gevallen een intensief revalidatietraject. 
Dat geldt ook voor Willy. Na ziekenhuisopnames 
in Terneuzen en Gent verblijft hij zes weken in een 
revalidatiecentrum en volgt hij aansluitend nog ruim drie 
maanden een ambulant revalidatieprogramma. “Tal van 
specialisten worden ingezet om je weer op de been te 
krijgen. In mijn geval was de totale linkerkant van mijn 
lichaam getroffen. Het bewegen van mijn arm, been, voet; 
het ging allemaal moeizaam. Langzaam kwamen deze 
functies min of meer terug.”

Balans opmaken
Na afronding van de revalidatie maakte Willy de balans 
op. Dat viel niet mee. Hij voelde zich niet goed, was 
extreem vermoeid en zijn benen voelden akelig zwaar. 
“Ik had de hoop om via die revalidatie weer de oude 
te worden, maar dat viel tegen. Ik had minder dan 

de helft van de energie die ik vroeger had. Dat zinde 
me niet. Ik ging op internet zoeken en stuitte op het 
behandelprogramma Hersenz. Een geluk bij een ongeluk. 
Na een intakegesprek thuis, kon ik een paar weken later 
starten.”

Berusting
Het is het lotgenotencontact dat Willy met name erg 
aanspreekt. “Ik kwam bij Hersenz een vriend van vroeger 
tegen en heb nieuwe vrienden gemaakt. Het klankbord 
is zo prettig. Als ik zeg dat ik moe ben, weten zij precies 
wat ik bedoel.” Het programma, dat een jaar beslaat, 
heeft Willy volledig doorlopen. “Ik heb geen dag gemist.” 
Hij is vooral blij met de rust die over hem gekomen is, 
doordat hij kan accepteren dat sommige dingen niet meer 
veranderen. “Ik was altijd een ‘druk ventje’. Nu ken ik mijn 
grenzen en weet ik dat het infarct onherstelbare gevolgen 
heeft. Door Hersenz kan ik daarin berusten en heb ik 
geleerd te kijken naar wat ik allemaal nog wél kan.”
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JE KUNT BIJ ONS 

TERECHT VOOR ALLERLEI 

OPDRACHTEN RONDOM 

REPROWERK, ZOALS:

× kopiëren;

× lamineren;

× inbinden;

× vouwen/nieten;

× enveloppen insteken.

Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 22 72 73
kekgoes@gors.nl

Telefonisch bereikbaar: 
09.00 - 16.00 uur
Openingtijden afhaalbalie: 
maandag t/m donderdag
13.00 - 16.00 uur

Ook ontwerpen wij mooie 

kaarten en kalenders die 

wij aan onze balie verkopen. 

××××××××××××××××××××××××

Daarnaast ontwikkelen wij 

ons op het gebied van 

media en ICT. Wij hebben 

zelfs ons eigen YouTube kanaal: 

vloggen KEK. Volg ons voor 

de laatste ontwikkelingen.

Kopie 
En 
Kado

IS EEN WERK- EN 

LEERLOCATIE VAN GORS. 

WE ZITTEN SINDS MAART 

OP DE BEGANE GROND 

VAN HET CENTRAAL 

KANTOOR VAN GORS.

××××××××××××××

Leren
SpeLen
proeven

BeLeven !
Nieuwe Stadsboerderij in Zierikzee...
Een groene, natuurrijke ontmoetingsplaats waar 
mensen komen om te genieten van de natuur, te 
werken, te leren en ervaringen uit te wisselen. 
Bezoekers vinden er onder andere praktische 
voorbeelden en informatie over het natuurlijker 
inrichten van de tuin, het besparen van energie, 
voeding & gezondheid en de natuur, omringd door 
dieren.

Meer weteN? kijk op 
stadsboerderijdepunt.nl 

Stadsboerderij - Kadoshop-lunchroom de Punt - Scheldestraat 5 

Plezierig 
werken 
in een 
goede 
sfeer

Zeg jĳ  Gors, dan zeg ik geïnteresseerd, gezamenlĳ k, 
gewaardeerd en groeien. 
Dat zijn de waarden die wij belangrijk vinden. We staan 
voor mensgerichte ondersteuning aan unieke mensen, 
die het gewone leven willen ervaren. Mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen 
met (niet-aangeboren) hersenletsel. Wij tonen interesse 
in cliënten én collega’s. Want we willen graag dat jij je 
bij ons thuis voelt. Zodat jij de ruimte krijgt om je kennis 
en ervaring in te ze  en en te ontwikkelen. We hebben 
vele ambities en we hebben mensen zoals jij nodig! 

www.werkenbĳ gors.nl

Gemotiveerd...

activiteiten- enbehandelcentrum

M E E S T E R  F . J .  H A A R M A N W E G  2 6  4 5 3 8  A R  T E R N E U Z E N

T E L .   0 1 1 5  -  6 4 8  1 4 8G O R S . N L / A C T I O

We bieden behandeling en dagbesteding 
(zoals bewegen, kaarsen maken, houtbewerking 

en demontage) aan cliënten met niet-aangeboren
hersenletsel of een andere beperking.
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“De ouder wordende cliënt heeft volop onze aandacht. Dat blijkt wel uit 
de oprichting van het taakteam Ouderen. We willen deze levensfase van 
de cliënten zo goed mogelijk inrichten. Dat betekent dat we medewerkers 
met raad en daad bijstaan en nadenken over woonvormen die het beste 
aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen.”

Diana Goud is gedragsdeskundige. Ze is enthousiast over 
de oprichting van het taakteam Ouderen. Dat geldt ook 
voor Marloes Grevink. Zij werkt als zorgregisseur in de regio 
Walcheren. “Ouderen vormen een belangrijke doelgroep 
binnen Gors. Deze mensen hebben een heel leven achter 
zich. Ze zijn vaak wat milder, rustiger en hebben vaak mooie 
verhalen te vertellen.”

Vraagbaak
Het taakteam is in de eerste plaats een vraagbaak voor 
medewerkers. “We beschikken over de expertise om 
medewerkers te ondersteunen, die vragen hebben over een 
ouder wordende cliënt. We denken mee, geven advies en 
zorgen desgewenst voor scholing. Soms gaan de vragen over 
hulpmiddelen, maar wordt bijvoorbeeld bij iemand dementie 
gediagnosticeerd, dan kunnen we adviseren over hoe 
daarmee om te gaan.”

Cliënten die intensieve hulp behoeven
Natuurlijk is het niet mogelijk om alle oudere cliënten over 
één kam te scheren. Marloes en Diana maken onderscheid 
tussen oudere cliënten die nog goed zelfredzaam zijn en 
de ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Zorg die 
vergelijkbaar is met de intensieve zorg die ouderen in een 
verpleeghuis krijgen. “Cliënten die zelfredzaam zijn, kunnen 
in feite blijven wonen, waar ze wonen. Het wordt anders als 
cliënten echt intensieve hulp nodig hebben. Dit komt vaak 
onverwacht. Momenteel zijn daarvoor weinig woonvormen. 
Doorstromen naar een andere zorgorganisatie is lastig en 
niet ideaal, zéker niet als cliënten al lange tijd aan Gors 
verbonden zijn”, aldus Diana. 

Diverse huisvestingsplannen 
Diana vertelt dat het met name huisvesting voor die groep 
is, waarop het taakteam nu haar aandacht richt. Onder 
andere met diverse huisvestingsplannen, zoals bij locatie 
Brugzicht in Zierikzee. “Als taakteam zijn we niet bij de 
bouwplannen zelf betrokken, maar we geven advies. Dat 
luidt: kleinschalig wonen in kleine appartementen, met 
een grote gemeenschappelijke woonkamer en voldoende 
buitenruimte. Dat laatste is belangrijk; buiten zijn is goed 
voor de stemming en de gezondheid. Verder denken we na 
over samenwerking met verpleeghuizen om de 24-uurs zorg 
optimaal te kunnen inrichten. Onze samenwerking met WVO 
Zorg bij locatie Ter Reede is daarvan een goed voorbeeld.”

Ouder wordende cliënt

Ook de ouder 
wordende cliënt 
verdient aandacht
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Medisch specialistische zorg

Regionaal behandel-
centrum bundelt 
medisch specialistische 
gehandicaptenzorg 

Het tekort aan Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is voelbaar 
in Zeeland. Het tekort is zó voelbaar, dat creativiteit nodig is om een 
oplossing te vinden. De gehandicaptenzorgorganisaties Gors, Tragel en 
Zuidwester zijn bereid hiervoor de handen ineen te slaan. Ze bundelen 
hun krachten in een regionaal behandelcentrum voor specialistische 
gehandicaptenzorg. Kartrekker van dit project is Christiaan Soethout . 
“Dit idee is zo vernieuwend, daarvoor maak ik me graag hard.”

Een AVG biedt hoogwaardige medische zorg aan mensen 
met een verstandelijke beperking. Deze zorg is gericht 
op het voorkomen, behandelen en beperken van 
(handicap gebonden) klachten, in samenspraak met 
andere professionals. Elke gehandicaptenorganisatie 
heeft al van alles gedaan om meer AVG’s aan zich te 
binden. Tot op heden met weinig succes. “Door deze 
medische zorg instellingsonafhankelijk te organiseren, 
wordt het aantrekkelijker voor AVG’s om zich in 
Zeeland te vestigen. In een regionaal behandelcentrum 
kan de praktijkvoering namelijk efficiënter worden 
ingericht en is er ruimte voor een goede ondersteuning 
door praktijkondersteuners.” Christiaan vertelt 
dat het idee omarmd wordt. “De provincie draagt 
50.000 euro subsidie bij en ook het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport is enthousiast over dit 
samenwerkingsproject. Kortom, veel partijen waarderen 
deze innovatieve aanpak.”

Zorg in Zeeland houden
Christiaan schetst hoe belangrijk deze stap is. 
“Gehandicaptenorganisaties hebben een AVG nodig. 

Sterker nog, zónder zo’n arts kunnen zij sommige 
cliënten niet opnemen. Met alle gevolgen van dien. In 
het ergste geval zal voor die cliënten een plaats elders, 
veelal buiten de provincie, gezocht moeten worden. 
Zeer onwenselijk natuurlijk. Daarnaast speelt het 
tekort aan huisartsen ons parten. Veel cliënten van 
gehandicapteninstellingen hebben ook een huisarts, 
maar huisartsen kunnen zichzelf niet bekwaam achten 
en zo cliënten uitsluiten. Oók onwenselijk. In het belang 
van de cliënt werkt de huisarts samen met de AVG om 
de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.”

Versterken leefbaarheid 
Het nieuwe behandelcentrum, dat medio 2022 
zal starten, begint met de medische zorg voor de 
intramurale cliënten van Gors, Tragel en Zuidwester 
(regio Zeeland).  Later kan het behandelcentrum 
doorontwikkelen naar de medische zorg voor alle 
Zeeuwen met een verstandelijke beperking. “Zorg voor 
iedereen is een belangrijk aspect van de leefbaarheid 
in onze provincie. Dat wordt de meerwaarde van dit 
behandelcentrum.”



Titel

 9

“Het stellen van een diagnose bij mensen met een verstandelijke beperking 
vergelijken wij weleens met het leggen van puzzelstukjes. Vaak kunnen cliënten zelf 
niet aangegeven wat de klachten zijn, maar valt uit hun gedrag wel op te maken 
dat er iets mis is. Je moet de tijd hebben om die puzzel te kunnen leggen én kennis 
van de onderliggende problematiek om tot een goed oordeel te komen.”

“We hebben de 
tijd en de kennis”

Lia van der Plaat, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten 
(AVG), en Mirjam van der Veen, praktijkondersteuner, 
zijn het erover eens dat hun kennis noodzakelijk is 
bij de zorg voor cliënten. “Een huisarts is er voor de 
reguliere zorg. De AVG-praktijk is juist voor die mensen, 
waarbij meer tijd nodig is om achter de oorzaak van 
hun (gedrags)problemen te komen. Bij sommige 
cliënten is de problematiek zo complex, dat meerdere 
medisch specialisten betrokken zijn, evenals de 
gedragsdeskundige en/of overige disciplines, familie 
en begeleiders. Sinds kort is bij Gors neuroloog Ilse 
Hoppenbrouwers werkzaam. Zij denkt mee bij cliënten 

met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), epilepsie of 
andere neurologische problemen.” Bij de consulten 
met Lia of Ilse is soms een praktijkondersteuner 
aanwezig. De praktijkondersteuners, Mirjam en haar 
collega Maartje, zorgen verder voor het opvolgen van 
de problematiek. Daarover rapporteren zij aan de arts. 
“Door de periodieke controles houden wij zicht op 
cliënten met complexe vragen.”  De verwijzingen naar de 
praktijk lopen via de huisarts of gedragsdeskundige en 
komen bij secretaresse Janine Janse terecht. Wil je meer 
informatie over de AVG-praktijk? Stuur dan een e-mail 
naar AVGpraktijk@gors.nl.

Lia van der Plaat 
en  Mirjam

 van der Veen
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LEKKERE
APPELSAP
Appelsapfabriek Hermesweg 
is een plek waar medewerkers 
(cliënten) zich kunnen 
ontwikkelen en naar eigen 
vermogen kunnen meedoen 
op een volwaardige plek in 
de samenleving.

Het sap wordt geperst door 
een tiental trotse 
medewerkers op de Hermesweg 
nummer 12 in Vlissingen.
De appels komen van Zeeuwse
fruitboeren. Wij kopen appels, 
die anders verspild worden, 
vanwege een afwijkende kleur 
of een bruine plek.

FAN VAN ONZE 
APPELSAPFABRIEK!  
Volg en like ons op 
facebook.com/Appelsapfabriek

Dat is bijzonder

We bezorgen
ook appelsap!

APPELSAP BESTELLEN

APPELSAP@GORS.NL

06 – 82 76 54 25

OP ZOEK
NAAR ECHTE

AANPAKKERS?!
STOP MET ZOEKEN

WIJ ZIJN HET ‘PAK HET AAN TEAM’ .

Door onze brede ervaring zijn we van alle 

markten thuis! De aanpakkers zijn mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt

E N K E L E  V O O R B E E L D E N

• ONDERHOUDSKLUSSEN

• KLEINE TIMMERWERKZAAMHEDEN

• SCHILDER WERKZAAMHEDEN

• TUINONDERHOUD

• KLEINE VERHUIZINGEN  

• SPULLEN HAAL & BRENG SERVICE

27356203-60

PAKHETAANTEAM @GORS.NL

Calandweg 1 - 0111-728 928 - info@ruilwinkelzierikzee.nl    
Ruilwinkel Zierikzee is een initiatief van Gors en SMWO, 

Mede mogelijk gemaakt door gemeente Schouwen-Duiveland.

Van kijken komt ruilen 
Bij ons ruil je spullen en diensten. We helpen daarmee 

mensen met een smalle beurs en het is natuurlijk 

heel erg duurzaam! We brengen mensen met elkaar 

in contact zodat ieders kwaliteiten worden benut. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden 

we een leerzame werkervaring als vrijwilliger.  

                      Ook is de locatie een leuke 

                   ontmoetingsplek voor iedereen. 

                      De koffi e staat klaar!

we een leerzame werkervaring als vrijwilliger.  

                      Ook is de locatie een leuke 

                   ontmoetingsplek voor iedereen. 

Openingstijden: 
ma t/m do:

13:00-17:00 uur

Inname spullen
tot 16:30 uur

Elke 2e za. 
van de maand: 
13:00-16:00 uur

stadsboerderij

×  Groenonderhoud
×  Timmerwerkplaats
×  haardhout verkoop
×  Atelier 
 en veel meer
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Vrije Tijd

Samen daten 
na een online 

ontmoetingsavond 

Eef de Nooijer werkt als begeleider op de woonlocatie Oud 
Middelburg. Daar merkte zij dat cliënten rondlopen met 
vragen over relaties en het aangaan daarvan. Omdat zij 
daarnaast deel uitmaakt van het taakteam Seksualiteit 
& Intimiteit kon ze dit onderwerp eenvoudig aankaarten. 
Van het een kwam het ander. “Samen met collega 
François Vervaet startte ik met het organiseren van online 
bijeenkomsten. Spannend, want online communiceren 
via Teams is best lastig. Het was bijzonder om te zien hoe 
goed deze avonden verliepen.”

Durven, doen of de waarheid
Aan de eerste online ontmoetingsavond deden acht 
mensen mee, cliënten bij Gors, maar ook van elders. 
De groepen worden bewust klein gehouden. “Bij het 
aanmeldformulier gaven we tips voor de avond. Tijdens de 
avonden deden we onder andere het spel ‘Durven, doen of 
de waarheid’. Dat helpt om het ijs te breken. Het heeft mij 
positief verrast hoe ontspannen de sfeer was.”

‘Relatiebemiddelaar’
Inmiddels zijn drie van deze avonden georganiseerd. Eef 
bezint zich op een fysieke ontmoetingsavond. “Dat doe ik 
het liefst in een gezellig bruin café en natuurlijk in overleg 
met de deelnemers.” Verder voelt zij zich steeds meer 
een ‘relatiebemiddelaar’, nu ze soms ook een-op-een 
afspraken regelt. “Het liefst zou ik ook meegaan op date. 
Daaraan is soms behoefte, zeker op een eerste date. 

Ik kan dan, waar nodig, kleine tips geven om de date goed 
te laten verlopen.” 

Gors heeft een team Vrije Tijd. Dit team biedt leuke en 
zinvolle vrijetijdsbesteding. Kijk voor meer informatie op: 
www.gors.nl/vrijetijd

“Daten en het aangaan van een relatie is soms uitdagend voor cliënten. Ze kennen 
de wegen niet en, stel je vindt iemand leuk, wat dan? Terwijl cliënten natuurlijk 
dezelfde behoefte hebben aan genegenheid en intimiteit als iedereen. Met online 
ontmoetingsavonden brengen we cliënten met elkaar in contact en dat werkt. 
Een aantal cliënten heeft elkaar inmiddels een aantal keer ontmoet.”

“De aandacht voor 
vriendschappen is goed”
Menzo-Jan en Birgitte zijn het erover eens: 
“De aandacht voor vriendschappen is goed. Door de online 
ontmoetingsavonden kunnen we makkelijker in contact 
komen met anderen.” 

Menzo-Jan is een vriendelijke, grote knuffelbeer. Toch vindt hij 
het moeilijk om op een leuk meisje af te stappen. “Ik mis iets 
in mijn leven. Eef helpt me bij mijn zoektocht naar een partner, 
onder andere via de online ontmoetingsavonden.” Birgitte is een 
Formule 1-fan. Ze zou maar wat graag samen met vriendinnen 
naar Max Verstappen kijken en samen op stap gaan. “Ik werk 
vijf dagen per week en heb bijna geen gelegenheid om nieuwe 
vriendinnen te leren kennen. Zo’n online avond kan dan helpen. 
Maar ik hoop ook dat we een keer in het openbaar kunnen 
afspreken, in een café of op een terras bijvoorbeeld.”
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Binnen De Opstap kunnen medewerkers (cliënten) erkende certificaten behalen via 
Praktijkleren. Gors werkt hiervoor samen met het Auris College. Normaal moeten 
deze cliënten ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. De Opstap vormt hierop 
een uitzondering. Dit betekent dat de mogelijkheid van Praktijkleren (ook bekend 
als Boris methodiek) openstaat voor cliënten van Gors. Sharona de Jonge rondde dit 
jaar haar opleidingstraject af met diverse kwalificaties op niveau 1 en 2. Zij maakte 
daarmee de overstap van dagbesteding naar een werkervaringsplaats en kreeg drie 
maanden later een vast contract. Als we haar spreken, glundert zij van oor tot oor. 
En terecht. “Dit is mijn eerste betaalde baan. Ik kan niet wachten tot ik mijn eerste 
salaris ontvang.”

Wie Sharona spreekt, kan amper geloven dat zij twee 
jaar geleden een stil, verlegen en onzeker meisje 
was. Op school kreeg ze regelmatig te horen, dat haar 
wens om met ouderen te werken, te hoog gegrepen 
was. Toch werd zij in contact gebracht met De Opstap 
in woonzorgcentrum Randhof in Goes. Gelukkig 
maar, want met de juiste coaching en begeleiding 
ontwikkelde ze zich hier in twee jaar tijd tot een 
waardevolle medewerker. “Het is fijn dat ik ook nu nog 
een beroep kan doen op de jobcoaching via Gors. Ik 
verwacht dat we dit langzaam kunnen afbouwen.”

Een werkdag van Sharona
Om een idee te krijgen van het werk van Sharona 
vertelt zij wat zij dagelijks doet. Maar eerst legt 
Sharona uit waarom zij drie tot vier dagen per 
week vooral de avonddiensten doet. “Doordat 
ik het chronisch vermoeidheidssyndroom heb, 
kan ik geen volle werkweek werken. Ook de 
ochtenddiensten zijn voor mij te zwaar. Om die 
reden start ik al mijn werkdagen om vier uur in de 
middag. Dat kunnen natuurlijk ook weekenddagen 
zijn.”

Van dagbesteding en werk-
ervaringsplaats naar vaste baan
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16.00 uur – Bouillon of koffie serveren

“Ik kom aan op de afdeling. Hier wonen zes 

bewoners die allemaal de diagnose dementie 

hebben. Ik heb bewust voor deze afdeling gekozen. 

Ik werk graag met ouderen met dementie. Zodra ik 

aankom, serveer ik een kopje bouillon en/of koffie 

en ga ik bij de bewoners in de huiskamer zitten. We 

maken een praatje of doen een spelletje.”

16.45 uur – Koken

“In overleg met mijn collega begin ik meestal met 

het bereiden van de warme maaltijd. Deze bestaat 

altijd uit een hoofdgerecht en een toetje. Ik hoef 

zelf niet te bedenken wat we eten, daarvoor is een 

rooster. Koken lukt me aardig. De bewoners vinden 

het altijd lekker en er is nog nooit iets aangebrand. 

Het lekkerste om te maken? Nasi!”

17.30 uur – Aan tafel

“De bewoners eten samen. Ik 

begeleid ze. Wat ze zelf kunnen, doen 

ze zelf, dat is belangrijk. Na het eten 

ruim ik de tafel af, doe ik de afwas en 

zorg ik dat de keuken is opgeruimd. 

De bewoners zitten ondertussen bij 

de televisie of lezen een boekje.”

18.30 uur – Zelf eten

“Mijn collega’s en ik eten pas nadat 

de bewoners gegeten hebben. 

We doen dat om de beurt. Als we 

allemaal gegeten hebben, helpen 

we bewoners naar het toilet te gaan. 

In het begin was dat best even 

wennen, maar door mijn opleiding 

heb ik geleerd hoe je mensen moet vasthouden. Bewoners zitten in de woonkamer en kijken televisie, doen een spelletje of lezen.”

19.30 uur – Naar bed
“Soms help ik collega’s om bewoners naar bed te brengen. Er zijn ook avonden dat ik de woonkamer opruim en de vaatwasser uitruim.”

21.00 uur – Tevreden naar huis“Als alles gedaan is, pak ik mijn fiets en ga ik tevre-den naar huis. Ook al vertellen de bewoners het niet, ik zie vaak al aan hun glimlach dat ze blij zijn met wat ik voor ze doe.”

Kijk voor meer informatie over de werkdomeinen, mogelijkheden en locaties op www.gors.nl/dwl
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Kickboksen met de Kick Squad

Initiatiefnemers zijn Daan Smeding en Dana Nanuru. 
Zij werken als begeleider op de locatie Hendrikstraat/
Flessenstraat en deden jarenlang zelf aan kickboksen. 
Samen vatten ze het idee op om met één cliënt te 
gaan kickboksen. Zij was daar direct voor in. “Een leeg 
appartement leek de perfecte sportschool. We kochten 
bokshandschoenen voor haar en begonnen, twee keer per 
week. Superleuk en dat niet alleen, het is goed voor de 
gezondheid. Bovendien, deze cliënt kan haar boosheid en 
verdriet op deze manier goed kwijt”, vertelt Daan.

Schot in de roos
Gaandeweg bleek er én meer belangstelling te zijn voor de 
sport én raakte het appartement verhuurd. “Drie cliënten 
van onze locatie wilden wel meedoen, maar ik had geen 
ruimte meer. En om een ruimte te kunnen huren, had ik 
wel wat meer sporters nodig. Daarom inventariseerde 
ik bij de andere woningen van Gors op Walcheren of 
mensen belangstelling hadden. Dat bleek een schot in 
de roos! Dat was voor mij reden om contact op te nemen 
met mijn manager. Gelukkig was zij zo enthousiast, dat er 

direct budget werd vrijgemaakt om een zaal te huren en 
materialen te kopen.”

Sporten is gezond
De reden dat kickboksen zo’n goede sport is voor cliënten, 
vat Daan in vier woorden samen. “Bewegen, plezier, 
discipline en weerbaarheid. Natuurlijk maken we geen 
vechtmachines van de deelnemers, maar het is voor 
iedereen fijn om lekker bezig te zijn. Kickboksen is echt een 
complete work-out. Extra leuk is natuurlijk dat je het in een 
groep kunt doen.” 

Blijvend aanbod
De lessen zijn begin 
november gestart. 
Daan hoopt erg dat 
het aanslaat en dat 
kickboksen daarmee 
een blijvend onderdeel 
van het aanbod aan de 
cliënten kan worden. 

Kickboksen is vast niet het eerste waaraan je denkt, als je praat over sport 
voor cliënten bij Gors. Toch is de animo groot. Wat startte met één cliënt in een 
leegstaand appartement aan de Hendrikstraat in Vlissingen, is uitgegroeid tot 
een flinke ploeg: de Kick Squad. Zij trainen iedere dinsdagavond in een gymzaal 
in Vlissingen.

Vrije Tijd
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“We bieden cliënten 
de mogelijkheid zich 

te ontwikkelen”

Marloes Kuipers is Medewerker Leren. Zij legt uit dat zij en 
haar collega’s in eigen huis cursussen en leermomenten 
ontwikkelen en verzorgen. Dat doen zij voor cliënten van 
Gors, maar desgewenst ook voor cliënten van elders. 
“De onderwerpen zijn breed. Zo hebben we cursussen 
gericht op wonen, maar we besteden bijvoorbeeld 
ook aandacht aan meedoen in de maatschappij en 
persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden? ‘Werken in een 
team’, ‘Kassatraining’, ‘Verhuizen’, ‘Rechten van de cliënt’ 
en ‘Mondzorg’, om er enkele te noemen.” Marloes legt uit 
dat er een vast cursusaanbod is, waarvoor cliënten zich 
kunnen aanmelden. Verder worden op verzoek cursussen 
op maat ontwikkeld, bijvoorbeeld voor een specifieke 
woon- of dagbestedingslocatie. “Deelname is altijd 
vrijblijvend.”

Interactief met praktijkgerichte opdrachten 
In nauw overleg met de werkvloer werkt de afdeling Leren 
aan cursussen voor DWL. Zo is de cursus ‘Werkhouding’ 
en de cursus ‘Teamwork’ ontwikkeld. “Deze cursussen 
zijn geschikt voor cliënten met leervragen en natuurlijk 
voor cliënten, die mogelijk vanuit dagbesteding kunnen 
doorstromen naar werk. Deze nieuwe cursussen zijn 
goed ontvangen, misschien ook omdat we zorgdragen 
voor een interactief programma met doe-opdrachten uit 
de praktijk. Cliënten waarderen dit. Het laat zien dat ze 
serieus genomen worden in datgene wat ze doen.” Volgens 
Marloes staan er zeker voor DWL nog meer cursussen op 

de planning. “We denken daarbij 
aan centrale onderwerpen, 
die in verschillende sectoren 
voorkomen. ‘Veiligheid’ en 
‘Hygiënisch werken’ zijn daarvan 
een goed voorbeeld.”

“Ik heb geleerd 
complimenten te geven”
“Wat ik heb geleerd tijdens de cursus ‘Teamwork’? Veel! 
Bijvoorbeeld samen overleggen en netjes en met respect met 
elkaar omgaan. En complimenten geven. Dat doe ik nu 
regelmatig. Ik zeg bijvoorbeeld dat iemand er goed uitziet of 
goed zijn werk doet. Andersom krijg ik ook complimenten.”

Brian werkt bij Kopie & Kado op het Centraal kantoor in Goes. 
Toen hij de aankondiging voor deze cursus op het prikbord zag, 
meldde hij zich direct aan. “Ik werk hier nog niet zo lang en we 
werken in een team. Ik kon zo’n opfriscursus wel gebruiken. We 
hebben iedere donderdagochtend één uur les. Ik vind dat het 
echt helpt. Het is goed voor de teambuilding en het motiveert om 
samen aan de slag te gaan.”

“Ik vind het belangrijk om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van cliënten. 
Met onze cursussen bij Dagbesteding, Werken & Leren (DWL) leveren we daaraan 
een bijdrage. Zo kunnen cliënten met ontwikkelingsgerichte leerdoelen bezig zijn, 
precies zoals veel mensen dat in hun werk doen. Bovendien, iedereen heeft het recht 
op de mogelijkheid om te leren, óók mensen met een beperking.”
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“Dat KEK Printservice naar de ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg is 
verhuisd, is een enorme opsteker. Klanten weten ons veel beter te vinden en onze 
medewerkers kunnen hiermee zinvol werk doen in een reguliere werkomgeving. 
Natuurlijk was het voor alle betrokkenen even wennen, maar na een maand 
durf ik te stellen dat iedereen ons goed weet te vinden.”

Zinvol werk in het hart van 
de Zeeuwse samenleving

René Verhage werkt als Begeleider 4 bij KEK 
Printservice. Tot voor kort was deze leerwerkplek te 
vinden op het industrieterrein in Vlissingen en maakte 
het deel uit van activiteitencentrum De Onderneming. 
“Deze locatie was voor onze activiteiten minder 
geschikt”, legt René uit. “Klanten kwamen niet zo 
makkelijk voor print- en kopieerwerk. Bovendien 
participeerden de medewerkers daar niet echt in de 
samenleving. Dat is nu wel anders. In de bibliotheek 
is het altijd druk. De KEK-medewerkers hebben volop 
contacten met de medewerkers van de bibliotheek en 
de bezoekers. Ze voelen zich gezien en gewaardeerd.”

Klantcontact aan de balie
Sattish bijvoorbeeld is een KEK-medewerker van het 
eerste uur. Hij kent De Onderneming en heeft zelfs 
daarvoor nog in de Scheldestraat in Vlissingen gewerkt. 
Het is om die reden dat hij aan de balie ‘de juiste man 
op de juiste plaats’ is. Ook Sattish zelf voelt zich daar, 
midden in de bibliotheek, op zijn plek. “Ik vind het heel 
leuk om met mensen in contact te komen. Dat kan aan 
de balie. Daar neem ik alle print- en kopieeropdrachten 
aan. Ik weet uit ervaring hoeveel tijd we ongeveer nodig 
hebben om een opdracht uit te voeren. Dat vertel ik 
aan de klant. Ik schrijf daarna een opdrachtformulier, 
waarmee de andere medewerkers aan de slag gaan. Is 
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de opdracht klaar? Dan bel of mail ik de klant.” Volgens 
René blijft Sattish altijd de rust zelve, óók als klanten 
soms wat dwingend zijn. Sattish: “Ik ben vroeger best 
veel gepest. Daarvan heb ik nu geen last meer. Ik 
ben door mijn werk bij KEK een stuk zelfverzekerder 
geworden en ik weet hoe ik zulke situaties moet 
aanpakken.” 

Omdenken
René vertelt dat dagelijks gemiddeld tien cliënten bij 
ZB Bibliotheek van Zeeland aan de slag zijn. Naast 
de printservice, zijn er bijvoorbeeld ook cliënten die 
helpen bij het sorteren van de boeken, bij de afdeling 
financiën en de facilitaire dienst. “Omdenken, dat is wat 
ik hier telkens doe”, legt hij uit. “Ik kijk of ik taken of 
werkzaamheden zie, waarbij onze medewerkers kunnen 
helpen. Voor de afdeling financiën moet er bijvoorbeeld 
veel gescand worden. Dat kunnen onze cliënten als de 
besten. Anderzijds grijp ik ook zoveel mogelijk kansen 
aan. Nee zeggen, past niet bij mij. Een voorbeeld? 
We hebben laatst alle knuffels van de bibliotheek in 
Vlissingen gewassen.”

Beperkingen tellen niet
René noemt zichzelf een ‘lobbyist’. Hij laat geen kans 
onbenut om op te komen voor ‘zijn’ medewerkers en te 
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Meer weten over KEK 
printservice? Kijk op 
www.kekprint.nl.

laten zien wat zij waard zijn. Om die reden is hij ook 
zo blij met de warme ontvangst in de ZB Bibliotheek 
van Zeeland. “We doen inmiddels vrijwel al het 
reprowerk voor de bibliotheek. Daarvoor moeten we 
ons ook weer nieuwe technieken eigen maken, die 
we leren van medewerkers van de bibliotheek. Ook 
andere organisaties weten ons te vinden, evenals 
particulieren. Ik ben overtuigd van de kracht van 
deze samenwerking en dat gevoel leeft ook hier. In de 
eerste week kregen we direct een enorm grote klus om 
brieven in enveloppen te steken. Ik was bang dat we 
het niet gingen redden, tot enkele medewerkers van de 
facilitaire dienst besloten te helpen. Geweldig! Daarbij 
zie ik steeds meer dat de beperkingen van de cliënten 
niet tellen. Integendeel, ze worden stuk voor stuk 
beoordeeld op wat ze wél kunnen. Dat we dit kunnen 
doen op zo’n centrale ontmoetingsplaats in het hart 
van de Zeeuwse samenleving is pure winst.” 

KEK printservice
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Je hebt het volgende nodig:                                                                                                                                           
- 275 gram bloem                                                                                                                                            
- 225 gram boter                                                                                                                                            
- 110 gram suiker
- 1 theelepel vanille extract

Aan de slag!
1. Meng de boter en suiker door elkaar.
2. Zeef de bloem en voeg deze geleidelijk toe.
3. Voeg als laatste het vanille-extract toe.
4.  Als het deeg een beetje te hard is, voeg je 

een beetje olie of melk toe en voilà, je deeg 
is al klaar!                                                                                         

5.  Nu kun je het koekjesdeeg uitrollen en met 
leuke vormpjes naar wens uitsnijden.

6.  Bak de koekjes in de oven op 180°C 
gedurende ongeveer 10 minuten.

7.  Koekjes zijn altijd zacht wanneer ze uit de 
oven komen. Tijdens het afkoelen harden ze 
uit.

8.  Je kunt je koekjes het beste bewaren in een 
afgesloten trommel.

PS  Kleine waarschuwing: deze koekjes 
zijn zo lekker, daar kun je niet van afblijven!

Dat samen koekjes bakken leuk 
is, daar weten ze alles van bij 
De Smulkamer in Goes. Het is 
bovendien niet alleen erg leuk, 

maar natuurlijk ook heel lekker! 
Of je de koekjes nu zelf maakt 

of ze lekker komt proeven bij De 
Smulkamer, we delen graag ons 

beste recept met jou!
 18

Recept 

Zandkoekjes 
bakken is leuk 
én lekker!

Zandkoekjes 
bakken is leuk 
én lekker!
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“Tekenen geeft me rust”

Toen Elza Quist in 2010 definitief de deuren sloot van haar 
reformwinkel in Zierikzee, wilden zij en haar man gaan reizen. 
“Maar je kunt niet 365 dagen per jaar reizen, dus toen ik een 
oproep las om vrijwilliger te worden, heb ik me aangemeld. De 
doelgroep sprak me aan, ook omdat ik twee nichtjes heb met 
een licht verstandelijke beperking.”

Met kleine groepjes op stap 
Elza is actief bij de afdeling Vrije Tijd Schouwen-Duiveland op 
locatie Brugzicht in Zierikzee. Zo is zij om de twee weken aan-
wezig bij het Eethuis. “We eten samen met de cliënten en ma-

ken er een gezellige avond van. Vroeger deed ik ook mee met 
buitenactiviteiten en ik begeleidde zelfs een aantal keren een 
buitenlandse reis.” Momenteel richt Elza zich op thuisbegelei-
ding. Ook daarvan geniet ze enorm. “Cliënten die zelfstandig 
wonen, kunnen zich aanmelden. We gaan met kleine groepjes 
op stap. Laatst aten we gezellig met z’n allen mosselen. Nu 
staat er een bezoek aan de pizzeria op het programma, willen 
we gaan sjoelen en naar een wedstrijd van het Nederlands 
elftal. Mensen komen hierdoor uit hun sociale isolement. 
Als je dat voor een ander kan doen, is dat fantastisch.” 
Meer weten? Kijk op www.werkenbijgors.nl/vrijwilligers

“Om het als vrijwilliger naar je zin te hebben, moet je niet alleen iets 
brengen, maar ook iets halen, anders houd je het niet vol. Voor mij is 
die balans prima in orde. Ik breng mijn tijd en ideeën om samen met 
de cliënten te doen en ik krijg daarvoor energie en vrolijkheid terug. 
Ik vind het iedere keer weer leuk om bij Brugzicht te zijn.”

“Mijn vrijwilligerswerk brengt 
me energie en vrolijkheid”

De tekeningen van Michaela Hollemans hebben een 
volledig eigen signatuur. Ze doen denken aan Japanse 
fantasy- en animatiekunst, maar Michaela bedenkt en 
tekent alles volledig zelf. Natuurlijk kijkt ze veel op internet 
en vindt ze daar inspiratie, maar iedere tekening begint 
met een leeg vel papier. “Ik begin altijd door te schetsen 
met een potlood, daarna gebruik ik een zwarte stift voor 
de contouren en het inkleuren van bepaalde vlakken. Als 
laatste teken ik de decoratie”, legt ze uit. “Sinds een jaar 
of twee werk ik het liefst met zwart en wit.”

Gaven ontwikkelen
Michaela gaat drie dagen 
per week naar Galerie-Atelier 
De Kaai in Goes. Daar kan 
ze haar talent ontwikkelen. 
Belangrijk, vindt ze ook zelf. 
“Ik vind dat iedereen op zijn 
eigen manier kan tekenen. 

Je moet het gewoon proberen. Dat betekent gewoon 
de stap zetten om een potlood en papier te pakken en 
dan beginnen! Met kunst kun je alles doen. Door het te 
proberen, ontwikkel je je eigen gaven.” Zelf vindt Michaela 
tekenen al van jongs af aan leuk. Het was haar opa die 
haar stimuleerde. “Mijn hele familie is creatief, maar 
alleen mijn opa en ik kunnen tekenen. Toen mijn opa 
was overleden, heb ik een tekening gemaakt waarop het 
karakter huilt. Toen was ik erg verdrietig.”

Social media
De tekeningen van Michaela worden regelmatig op 
verschillende plaatsen in Zeeland geëxposeerd. Verder 
deelt ze haar tekeningen, met hulp van haar zus, op 
Facebook en Instagram. “Het is erg leuk om reacties van 
over de hele wereld te krijgen op mijn tekeningen. Steeds 
meer mensen volgen me.”

“Met tekenen kun je je gevoel uitdrukken. Door te tekenen moet ik me 
concentreren. Dat geeft me rust. Alles wat ik maak, signeer ik met 
M.R.A.H. Dat staat voor Michaela Raphaella Anna Hollemans. Ik zet 
er nooit een datum bij, dat vind ik niet nodig.”
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Wie: Mario Helmich
Wat: Begeleider 4
Waar: De Nieuwe Haven in Vlissingen, Beethovenlaan in Goes

“We lachen en huilen samen”

Wat doe je?
Op De Nieuwe Haven wonen cliënten met een lichamelijke beperking. 
Samen met mijn collega’s bied ik ‘zorg op afroep’. Daarbij kun 
je denken aan hulp bij wassen en aankleden. Eén cliënt krijgt 
beademingsondersteuning. In Goes bied ik een cliënt een-op-een-
begeleiding.

Hoe sta jij in je werk?
Ik kijk voorbij de beperking. Ik heb oog voor de mens en ga uit van wat er 
mogelijk is. Cliënten waarderen dit. Soms is de beperking confronterend, 
zéker als iemand verder okay is. We voeren af en toe intense gesprekken 
en lachen, maar huilen ook samen.

Zeg ik Gors, dan zeg jij...?
Groei! Wat we hier doen, is samen groeien. Het leven van een cliënt staat 
niet stil. We groeien allebei en leren van elkaar.

Wie: Willy van Zwol
Wat: Begeleider 4
Waar: Populierenstraat in Goes (groep rood)

“Breder kijken dan 
alleen leveren van zorg”

Wat houdt het werk als Begeleider 4 in?
Allereerst natuurlijk dat ik er voor de cliënten ben. Naast 
hun leven zo comfortabel mogelijk maken, heb ik een 
sturende en coördinerende rol in het team. Gaandeweg 
ga ik me ook meer en meer verdiepen in de zorgvraag 
van cliënten. 

Waarin zit de uitdaging?
Bij de groep cliënten waarmee ik werk, is sprake van 
complexe, ernstige, meervoudige beperkingen. Het is 
uitdagend om de zorg voor hen zo goed en persoonlijk 
mogelijk te organiseren. Daarnaast vind ik de extra taken 
die ik heb super leuk. Hierdoor kan ik breder naar het 
werk kijken dan alleen het leveren van zorg.

Zeg ik Gors, dan zeg jij...?
Groei! Gors biedt alle mogelijkheden om te groeien als 
zorgprofessional. 

Werken bij Gors

Werken 
bij Gors Werken bij Gors kan op veel verschillende plaatsen en in tal 

van functies. Weten wat werken bij Gors zo leuk maakt? 

We vroegen het vijf collega’s. Zij vertellen wat werken bij 

Gors voor hen betekent. 

Meer weten? Kijk eens op www.werkenbijgors.nl. 

Daar vind je meer informatie en al onze vacatures.
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Wie: Willy van Zwol
Wat: Begeleider 4
Waar: Populierenstraat in Goes (groep rood)

Wie: Martine de Koeijer
Wat: Meewerkend teamleider SOT
Waar: in heel Zeeland 

“Steeds opnieuw 
nadenken”

Eerst maar even die afkorting.
SOT staat voor Specialistisch Ondersteuningsteam. 

Wat doe jij?
Als een team moeite heeft met de begeleiding van een cliënt, die moeilijk 
verstaanbaar gedrag vertoont, wordt het SOT ingeschakeld. Ik ga dan 
naar het team om te coachen, naast ze te staan of de begeleiding over te 
nemen. Daarnaast coördineer ik het SOT-traject en de inzet van de SOT-
leden.

Geeft je baan voldoening?
Zeker! Regelmatig stel ik mezelf de vraag of ik iets heb kunnen betekenen 
voor een cliënt. Soms is een verandering direct zichtbaar, maar het kan 
ook maanden duren. 

Zeg ik Gors, dan zeg jij...?
Gevarieerd en uitdagend! Ik kom op zoveel plekken en ieder team, iedere 
vraag en elke cliënt is anders. Dat betekent dat ik steeds opnieuw moet 
nadenken over een goede aanpak. 

Wie: Shania Poortvliet
Wat: Begeleider 3
Waar: Flexibel Inzetbaar Team (FIT)

“Zo kan ik 
studie combineren 

met leuk werk”

Jij studeert toch nog?
Klopt, ik doe Social Work aan de Hogeschool Zeeland. 
Na mijn stage werd ik gevraagd om ook vakantiewerk te 
doen. Uiteindelijk kreeg ik het aanbod FIT-ter te worden.

En je zei: ja?
Natuurlijk! Ik vind het werk erg leuk, en als FIT-ter heb ik 
redelijk wat vrijheid in het kiezen van de diensten die ik 
doe. Zo kan ik mijn studie goed combineren met werk.

Waarom vind je dit werk leuk?
Ik haal veel energie uit de contacten met cliënten en de 
gesprekken die ik met ze voer. Leuk is ook dat de 
cliënten en collega’s het leuk vinden mij te zien. 

Zeg ik Gors, dan zeg jij...?
Gezellig! De sfeer op de locaties waar ik voornamelijk 
kom, Amalialaan en Nassaulaan in Goes, is heel warm. 
Bovendien voel ik me daar erg gewaardeerd.Wie: Minke Jongeneel

Wat: Jobcoach
Waar: in heel Zeeland voor Reïntegratie Zeeland

“Uitdagend om 
voor iedereen 

een plekje 
te vinden”

Jobcoach, wat betekent dat?
Ik ondersteun mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Cliënten van Gors, maar ook 
mensen die via UWV, gemeenten of scholen 
worden aangemeld. Ik begeleid hen naar 
passende dagbesteding of werk. 

Vind je makkelijk werk?
Sommige werkgevers staan ervoor open. 
Anderen moet ik echt wijzen op de kansen 
en mogelijkheden. Het is uitdagend om voor 
iedereen een plekje te vinden.

Afwisselend?
Zeker! Het ene moment heb ik een 
werkbespreking in een hotel, daarna 
zit ik bij een kandidaat op de bank en 
weer later overleg ik met een school of 
dagbestedingslocatie.

Zeg ik Gors, dan zeg jij...?
Groei! Ik krijg kansen om door te groeien. 
Ik was eerst thuisbegeleider en volgde toen 
de HBO-opleiding Social Work. Nu start ik 
binnenkort met de opleiding Jobcoaching. 

Werken bij Gors
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Nicole Schellekens werkt als behandelaar bij het NAH-
behandelprogramma Hersenz. Monique Steinmeier 
ondersteunt als thuisbegeleider cliënten met NAH. Niet-
aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor alle 
vormen van hersenenbeschadiging, die ontstaan zijn na 
de geboorte. Mensen met hersenletsel kunnen als gevolg 
daarvan cognitieve problemen hebben, zoals problemen 
met aandacht, prikkelverwerking, sneller prikkelbaar of 
vermoeid zijn en geheugenproblemen. “Participeren in de 
maatschappij is vaak lastig. Bovendien, veel mensen voelen 
zich niet begrepen. Oók omdat je aan de buitenkant niet ziet 
dat iemand NAH heeft.”

Samen eten
Al pratend ontstond het idee van het NAH Café Zeeland, 
vergelijkbaar met de NAH Cafés elders in het land. “We willen 
deze naam gebruiken als kapstok voor allerlei activiteiten”, 
leggen Nicole en Monique uit. Om niet alleen met hun 
‘professionele bril op’ aan de slag te gaan, vormden zij een 
werkgroep met vijf cliënten met NAH. Zij kregen binnen Gors 
de handen op elkaar voor het idee en startten met een pilot, 
die inmiddels succesvol is afgerond. “We zijn begonnen 
met het tweewekelijks organiseren van een NAH Eetcafé bij 
Activiteitencentrum Oosterschelde. Daar is alles ingericht 

voor de ontvangst 
van mensen met 
hersenletsel. 
Een restaurant 
bijvoorbeeld 
zou bij velen voor teveel prikkels kunnen 
zorgen. Vooralsnog nodigen we kleine groepen uit van 
ongeveer acht cliënten. Al snel na de eerste keer wist een 
cliënt een gepensioneerde kok te enthousiasmeren om als 
vrijwilliger voor de groep te koken. In de werkgroep heeft 
ieder zijn eigen taak, tijdens de eetavonden fungeren we als 
gastvrouw en -heer.”

Volop plannen
Nicole en Monique stralen als ze vertellen over de reacties 
die hun initiatief krijgt. “Het geeft zoveel energie om te horen 
hoe blij cliënten zijn. Ondertussen kijken wij al verder en 
denken we na over andere activiteiten, zoals samen sport 
kijken, een beautymiddag of gastspreker. Ook willen we de 
naasten van mensen met hersenletsel bij NAH Café Zeeland 
betrekken. Kortom, plannen genoeg, want volgens ons kan er 
nog veel meer.”

Kijk voor meer informatie op www.gors.nl/nahcafezeeland 

“In onze gesprekken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komt 
steeds hetzelfde naar voren. Zij hebben behoefte om lotgenoten te ontmoeten en 
willen graag deelnemen aan de maatschappij. Omdat het voor veel van hen lastig is 
om zelf naar een restaurant, vereniging of wijkcentrum te gaan, ontstond het idee 
om iets voor hen te organiseren. Dat doen we sinds 
kort onder de naam NAH Café Zeeland.”

Bij het NAH Café 
Zeeland word je begrepen



Praten en schrijven gaan 
steeds een beetje beter
Afasie is een taalstoornis die consequenties kan hebben op het gebied van spreken, taal-
begrip, lezen en schrijven. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een herseninfarct, hersen-
bloeding of een tumor in de hersenen. Bij het Afasiecentrum in Goes en Terneuzen leren 
mensen met afasie hun taal en communicatie weer te herstellen. Zo ook Angela Suiker-
buik. Na een herseninfarct vier jaar geleden gaan praten en schrijven haar steeds een 
beetje beter af.

Angela is erg blij met stappen die ze met hulp van het 
Afasiecentrum zet. Ze wordt daarbij begeleid door Hilde 
Aarts. Hilde, logopediste/afasietherapeut, behandelt 
mensen met afasie in groepsverband. Zij legt uit hoe 
belangrijk deze groepsbehandeling is. “Nadat je zoiets 
als een herseninfarct is overkomen, kom je eerst in het 
ziekenhuis terecht. Daarna start een revalidatietraject. 
Maar het ‘echte werk’ begint pas als je thuis bent en de 
problemen, waarmee je kampt, chronisch worden. Dan 
komen wij in beeld. Taal en communicatie zijn belangrijk om 
het leven weer zo goed mogelijk terug op te pakken, zowel 
thuis als daarbuiten.”

Bezig zijn met taal 
Angela beaamt dit. Toen zij ongeveer drie jaar geleden 
startte bij het Afasiecentrum vielen praten en schrijven 
haar erg zwaar. Inmiddels is zij zover, dat ze zelfs een 
interview kan geven. “Ik ga altijd op maandag en woensdag 
naar het Afasiecentrum. Een belangrijk onderdeel is 
dat de deelnemers onderling met elkaar praten. Dat 
lotgenotencontact werkt stimulerend. Er is ook wekelijks 
aandacht voor schrijven, we doen taalspelletjes en werken 
met hulpmiddelen, zoals een aanwijsboekje. Zinvol is ook 
de muziektherapie en het fotoproject, waarbij we aan 
de hand van foto’s spraken over ons verleden, heden en 

toekomst.” Hilde: “Het is mooi om te zien dat Angela steeds 
meer durft. Dat geeft vertrouwen en vertrouwen is nodig om 
weer beter te leren praten.”

Onbekend
Beide dames zijn blij met de aandacht voor afasie. 
De taalstoornis kan wat hen betreft niet genoeg bekend én 
geaccepteerd worden. Angela: “Ik heb geleerd eerlijk te zijn 
over afasie. Ik verstop me niet 
meer. Ik heb altijd een kaartje bij 
me waarop staat dat ik afasie 
heb en vraag mensen langzaam 
te praten in korte zinnen. De 
meeste mensen begrijpen dit.” 

Handig aanwijsboek 
Het aanwijsboek is een 
handig hulpmiddel voor 
mensen met afasie. In de verschillende categorieën 
staan afbeeldingen met daaronder het geschreven 
woord. Interesse? Het aanwijsboek is verkrijgbaar 
via www.gors.nl/bestellen 
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Afasiecentrum



TitelGezinsondersteuning

“Maaike en haar collega Kiki komen iedere week twee keer langs. Dat 
is prettig. De gesprekken met hen geven me rust en helpen me zaken te 
ordenen. Daarmee gaat de druk van de ketel en voel ik letterlijk minder 
spanning. Deze ondersteuning is voor mij enorm belangrijk. Zonder zou ik 
het misschien niet redden.” 

“De gesprekken met 
de gezinsondersteuner 
zorgen voor rust”
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John de Jonge uit Yerseke krijgt nu ruim twee jaar 
gezinsondersteuning van Maaike en haar collega Kiki. 
Die ondersteuning startte na een ingrijpende periode 
in het leven van John en zijn zoon (15). Het overlijden 
van zijn vrouw Jacqueline zette hun leven volledig op 
zijn kop. John kreeg twee jaar later een psychose. “Ik 
werd gedurende vier maanden opgenomen bij Emergis. 
Mijn zoon kon gelukkig terecht bij een pleeggezin 
op het dorp. Eenmaal terug thuis, was het enorm 
zwaar. Om het normale leven weer op te pakken, 
kreeg ik aanvankelijk ondersteuning vanuit Emergis 
en SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn 
Oosterschelderegio). Later werd deze ondersteuning 
overgenomen door het team Gezinsondersteuning 
van Gors.” Gezinsondersteuner Maaike legt uit: “De 
kracht van onze ondersteuning is dat wij naar het hele 
gezinssysteem kijken. Dat betekent in deze situatie, 
dat we ook oog hebben voor Johns zoon en de manier 
waarop vader en zoon zich tot elkaar verhouden. 

Bovendien, we zijn langdurig inzetbaar.”

Vergroten zelfredzaamheid
In het gesprek met John en Maaike valt op hoe goed zij 
elkaar kennen. Nog voor Maaike erom vraagt, staat haar 
thee klaar. John heeft soms aan een half woord genoeg 
om te begrijpen waar Maaike op doelt. Hij vertelt: “Het 
is erg fijn dat ze wekelijks langskomt. We bespreken hoe 
het die week gaat en als ik ergens mee zit, kan ik het 
vragen. Soms helpt ze met heel praktische zaken, zoals 
de computer of het reizen met de trein.” Maaike vult 
aan: “Voor John is het soms lastig om de brieven van 
bijvoorbeeld UWV of Belastingdienst volledig te begrijpen. 
Wij helpen daarbij. Zo proberen we zijn zelfredzaamheid 
te vergroten. Verder besteden we veel aandacht aan 
het verminderen van spanning door John te leren hoe 
je daarmee op een gezonde manier kunt omgaan.” 
Daarnaast wordt vooral Johns zoon in deze begeleiding 
meegenomen. Maaike: “De zoon verblijft nu nog in het 
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Het team Gezinsondersteuning 
ging in 2019 van start. 
Inmiddels begeleiden elf 
gezinsondersteuners en drie 
gedragsdeskundigen ongeveer 
zestig gezinssystemen. Maaike is 
één van de gezinsondersteuners. 
Zij vertelt dat het team inzet op 
een professionaliseringsslag. “We 
hebben als team een vliegende start 
gemaakt en zijn nu volop bezig 
met het structureren van onze 
inzet. Dat doen we onder andere 
door te werken met de methodiek 
‘goed genoeg ouderschap’. 
Bovendien zijn we inmiddels SKJ 
(Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) 
geregistreerd.”

Verdere
 professionalisering 
Gezinsondersteuning

“‘Goed genoeg ouderschap’ omvat onder andere 
een vragenlijst waarmee we het gezin en alles 
wat daarin goed en minder goed gaat, in kaart 
kunnen brengen. Het is een soort nulmeting, 
die we regelmatig evalueren”, legt Maaike 
uit. Zij vertelt dat haar werk en dat van haar 
collega’s de verplichte SKJ-registratie heeft. 
SKJ, het beroepsregister voor professionals in 
de jeugdsector, ziet toe op kwaliteit, toetsing en 
scholing. “Dit betekent dat wij ons iedere vijf 
jaar moeten herregistreren. Bovendien zijn wij 
hoofdelijk verantwoordelijk voor de gezinnen 
waar wij actief zijn.”

Meer informatie of aanmelden
Veel gezinnen, waar veelal sprake is van 
een licht verstandelijke beperking bij een 
ouder of een kind, worden door zorgverleners 
doorverwezen, bijvoorbeeld door huisartsen, 
consultatiebureau of maatschappelijk werk. 
De intake vindt plaats met het Cliëntenbureau. 
Naast een gezinsondersteuner is daarbij ook 
een gedragsdeskundige aanwezig.

pleeggezin. Wel komt hij iedere woensdagavond 
eten en is hij in de weekenden bij John. Daarnaast 
hebben we één keer per maand overleg met de 
pleegzorgbegeleiding.”

Puber in huis
John vertelt dat zijn zoon binnenkort definitief naar 
huis komt. Daar kijkt hij enorm naar uit. “Toen hij 
wegging was het nog een kind. Nu komt er een 
puber in huis. Ik denk dat ik daar wel even aan moet 
wennen, want eigenlijk heb ik hem nog nooit moeten 
opvoeden.” Volgens Maaike zijn John en zijn zoon 
klaar voor deze stap, die vanzelfsprekend begeleid 
en ondersteund zal worden. “Zoals steeds bieden we 
gezinsondersteuning op maat. Wij weten dat John en 
zijn zoon het kunnen en hebben er alle vertrouwen 
in. Minimaal één keer per twee weken zullen we met 
z’n drieën samen zitten voor een gesprek. Mocht het 
nodig zijn, dan komen we met alle plezier wat vaker.”



Titel

 26

AANTAL MEDEWERKERS = 704

AANTAL VRIJWILLIGERS = 300

STAGIAIRES/BBL'ERS = 81

21

2

1

6
7

1

8

KRABBENDIJKE
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KOUDEKERKE

MIDDELBURG

TERNEUZEN

VLISSINGEN

ZIERIKZEE

Gors heeft
locaties in

en thuisbegeleiding
 in heel Zeeland.

Onze visie:

Doelgroepen

Onze missie:

Over ons

Volg ons op: www.gors.nl, 
Facebook, Instagram, YouTube, 

LinkedIn enTwitter.
Of meld je aan voor onze gratis e-mail 

nieuwsbrief via: www.gors.nl/e-nieuwsbrief

 

Zorginhoud staat voorop 
We kennen elkaar en zijn nieuwsgierig naar ieders 

behoefte. Vanuit onze kennis en creativiteit 
zoeken we steeds naar de beste aansluiting. 

We proberen echt van waarde te zijn in iemands 
leven. We bieden met plezier onze ondersteuning 
en zorg in een fijne omgeving. Wij streven naar 

zoveel mogelijk eigen regie voor de cliënt, rekening 
houdend met ieders mogelijkheden. Onze centrale 
vraag is steeds: Wordt de cliënt hier beter van? 

Triple-C als basisvisie
Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we: - uitgaan van hun menselijke behoeften; - een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met  hen aangaan (relatieopbouw); - samenwerken aan betekenisvolle daginvulling  (competentieopbouw); 

- anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende  oorzaken aanpakken.

Kinderen en jongeren met 
een beperking en hun gezinnen

Volwassenen met 
(niet-aangeboren) hersenletsel

Volwassenen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking

Ouder wordende mensen met 
hersenletsel en/of beperking

Mensgerichte 
ondersteuning
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Team Ervaringsdeskundigen (TED)

Het is fijn om te zien dat de medewerkers ons steeds beter weten te vinden. 
Ze vragen ons om mee te denken en te adviseren over zaken, die voor de cliënten 
belangrijk zijn. Het komende jaar willen we werken aan nog meer bekendheid, 
en dan met name onder de cliënten zelf. Als ervaringsdeskundigen richten wij 
ons vooral op het primaire proces, daar waar cliënt en medewerker elkaar 
ontmoeten. We willen die omgang zo prettig mogelijk maken.”

Het Team Ervaringsdeskundigen (TED) bestaat nu ruim 
drie jaar en telt inmiddels vijf vrijwilligers. Naast de 
leden van het eerste uur, Duncan, Dimitri en Menzo-Jan, 
maken nu ook Erika en Patricia deel uit van het team. 
Dat is maar goed ook, want ze hebben het razend druk. 
“Iedere woensdag komen we samen en die dagen zitten 
vol met alle opdrachten die we krijgen. We werken ook 
samen met een vrijwilliger. Romina volgt de opleiding 
Ervaringsdeskundige aan Scalda en het mooie is: zij 
leert van ons en wij van haar.”

Ondersteunen bij Wet zorg en dwang 
Wie de ervaringsdeskundigen en hun coach Carola van 
Schouwen spreekt, ziet dat dit een goed geolied team is. 
Ze kennen elkaar door en door. Er is genoeg ruimte voor 
plezier, maar vergis je niet, iedereen neemt het werk 
serieus. Terecht, want het zijn flinke klussen waarvoor ze 
staan. “We besteden momenteel veel tijd en aandacht 

aan de Wet zorg en dwang (Wzd). Erika zit in de 
commissie die zich hiermee bezighoudt. Verder hebben 
we zelf een cursus gevolgd en hebben we samen met de 
afdeling Leren de cursus Wzd gegeven.” 
 
Gevraagd: ervaringsmedewerkers
De Wzd is slechts één voorbeeld van de activiteiten 
van TED. Zo werden er gastlessen verzorgd bij 
Scalda, beoordeelden zij de inhoud en lay-out van 
het Kwaliteitsrapport van Gors en ontplooiden ze 
tijdens de coronapandemie allerlei activiteiten voor 
de cliënten, van vlogs tot wandelsessies en Skype-
afspraken. “Het komende jaar willen we ons team 
nog meer onder de aandacht brengen. Bovendien lijkt 
het ons zinvol om samen te werken met verschillende 
ervaringsmedewerkers. Dan kunnen we de individuele 
begeleiding nóg beter aansluiten op de ervaringen van 
de cliënten.”

Menzo-Jan 
TED wordt steeds 

vaker gevraagd

1
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