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...met daarin verhalen van cliënten. Verhalen vertellen zoveel 

meer dan beleidsnotities en visienota’s. Ze geven beeld bij 

wat de ontwikkeling van onze ambities in het dagelijks leven 

voor mensen betekent. Ambities die we in 2016 zijn gestart 

en nu steeds meer vorm krijgen.

Zelf ben ik geïnterviewd door Linsey en Janneke die zeer 

goed voorbereid en met kritische vragen naar het kantoor 

zijn gekomen. Het leverde een prachtig gesprek op en een 

belofte van mijn kant om beiden in de zomer te bezoeken 

(op vraag van Linsey: “nu ben ik bij jou geweest en wanneer 

kom je nu bij mij?”). De bezoeken deden me weer realiseren 

hoe essentieel het is om te “proeven, horen en voelen” wat 

belangrijk is in de zorg. Wat het doet als je afhankelijk bent 

van zorg en er “vreemde” mensen aan je bed staan omdat 

er in de vakantieperiode te weinig  vast personeel aanwezig 

is, hoe belangrijk het is dat er aandacht is voor kleine dingen 

(bijvoorbeeld het mogelijk maken van een zwemabonnement  

waar een begeleider op mee kan), goed 

luisteren naar cliënten, aandacht en 

gezelligheid. Ik wil Linsey en Janneke bij 

deze nogmaals bedanken voor de fijne 

ontvangst en de openhartigheid waarmee 

ze hun verhaal met mij wilden 

delen! Jullie zijn supermeiden!

Veel leesplezier!

Met trots presenteer 
ik u ons nieuwe 
magazine...

Karin Smit 
Raad van Bestuur
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De (gehandicapten)zorg is dynamisch. Veranderingen, ook vernieuwingen volgen 
elkaar in een hoog tempo op. Het is belangrijk om als organisatie alert te zijn op 
kansen. Om die reden werken wij met heldere ambities waarvoor iedereen zich 
bewust inzet. En met resultaat. In de afgelopen periode zijn we met iedere ambitie 
een belangrijk stuk verder gekomen.

We maken onze ambities waar

Ambitie: De ouder wordende cliënt
Het aantal ouder wordende cliënten neemt toe. We streven ernaar al deze cliënten zo lang mogelijk een 
passende woonvorm te bieden, kleinschalig en in de directe omgeving. Inmiddels is hiervoor de eerste 
stap gezet met een toekomstgericht projectplan. De onderdelen scholing & workshops, huisvesting en 
dagbesteding worden in de komende periode verder uitgewerkt.

Ambitie: Innovatieve dagbesteding & arbeidsreïntegratie
Meedoen in de maatschappij is een recht. Het geeft ieder mens bovendien een waardevol gevoel. Om 
die reden willen wij een zo normaal mogelijke werkomgeving bieden, waar cliënten worden uitgedaagd 
zich verder te ontwikkelen en ontplooien. Hiervoor is een vernieuwde visie op dagbesteding en werken 
ontwikkeld en zijn de daarbij leidende principes vastgesteld.

Ambitie: Profilering van expertise en cursusaanbod
De kennis en kunde die we in huis hebben, willen we graag delen met anderen. We hebben hierin 
belangrijke stappen gezet. Intern krijgen we beter in beeld welke expertise elk team moet hebben om 
goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Ook het opleidingssysteem is ingericht: overzichtelijk 
en toegankelijk. Extern hebben we beter zicht op potentiële klanten en hun leerbehoeften en zijn we 
intensiever betrokken bij regionale en landelijke netwerken.

Ambitie: Specialistische thuisbegeleiding (LVB+)
Met specialistische thuisbegeleiding ondersteunen we mensen met een licht verstandelijke beperking 
en bijkomende psychische en/of gedragsproblematiek in een samenleving die steeds complexer wordt. 
Om deze ambitie te realiseren, deden we onderzoek naar de omvang van de doelgroep en de behoefte. 
Verder zijn we onder andere in gesprek met gemeenten over passende fi nancieringsvormen, zijn er hbo-
scholingen gestart voor thuisbegeleiders en is er een zorgnetwerk LVB opgezet.

Ambitie: NAH-specialist
Door de vergrijzing en toenemende medische mogelijkheden neemt het aantal mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) toe. Als enige Zeeuwse zorgorganisatie bieden wij hen een 
volledig aanbod van behandeling (Hersenz), thuisbegeleiding, dagbesteding, arbeidsreïntegratie en 
woonbegeleiding. In de afgelopen periode hebben we een scholingsplan ontwikkeld voor de komende 
jaren. Ook is een bouwplan voorbereid met onder andere appartementen voor mensen met NAH. In de 
Cavalier in Terneuzen komen inmiddels mensen met NAH samen.

Meer weten over onze ambities? 

Kijk op www.gors.nl/ambities
Centraal Kantoor

Stationspark 24

4462 DZ  Goes

T 0113 273 333

E info@gors.nl

W www.gors.nl 

Contactgegevens

Postadres

Postbus 2160

4460 MD Goes

‘Alle zorg die 
    ik nodig heb’
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Wie in het levensboek bladert van Elise Fricot (73) bladert, ziet een heel leven 
voorbij gaan. Van klein meisje tot oudere, hulpbehoevende vrouw. Bij de 
pinken is nog ze steeds, maar praten gaat moeizaam en lopen lukt niet meer. 
Lang woonde zij zelfstandig, maar sinds 1995 woont ze in de Cavalier in 
Terneuzen, een woonlocatie van Gors. Met het ouder worden, heeft ze steeds 
wat meer zorg nodig. 

Vroeger liep ze zelf en fietste ze op haar driewieler. Ook 
kon zij zelf haar eten halen. Met het ouder worden, is 
zij steeds minder mobiel. Nu zit Elise in een elektrische 
rolstoel. Ook dat gaat soms wat moeizamer. 

Dagelijks hulp
Elise krijgt dagelijks hulp. ’s Ochtends bij het opstaan 
wordt ze geholpen zich klaar te maken voor de dag 
en ’s avonds voor de nacht. De invulling van de 
dagen verschilt. “Drie dagen per week ga ik naar de 
dagbesteding in De Blide”, vertelt Elise. Daar geniet ze 
enorm van. De andere dagen blijft ze thuis. Televisie 
kijken, doet ze graag. “Ik kijk altijd naar RTL4. Goede 
tijden, slechte tijden is mijn favoriete programma. Dat 
kijk ik ’s avonds én ’s ochtends nog een keer.”

Eigen appartement
Een paar keer per dag gaat Elise naar de 
gemeenschappelijke huiskamer. Ze heeft een 
rolstoel om zelf te gaan, maar wordt regelmatig even 
opgehaald. Op haar rolstoel een soort typemachine, 
waarmee ze kan communiceren als praten even niet 
lukt. In de huiskamer drinkt ze koffie, eet ze samen 
met de andere bewoners en doet ze af en toe een 
spelletje. Niet veel, want Elise is graag in haar eigen 

appartement; een fraaie ruimte met een woonkamer 
annex slaapkamer en een keukentje. “Boodschappen 
doe ik niet. Alles wordt door de begeleiders verzorgd.” 
Mocht Elise met spoed hulp nodig hebben, dan hoeft 
ze maar te bellen en er staat iemand. 

Op stap
Natuurlijk gaat Elise af en toe op stap. Haar broer 
komt om de week om een ritje met haar te doen door 
Zeeuws-Vlaanderen. Soms stoppen ze om ergens 
gezellig iets te eten. Ook haar zus komt af en toe 
en enkele vrijwilligers, die met haar wandelen. Zelf 
heeft Elise geen kinderen, maar wie haar dressoir 
bekijkt, ziet een rijke verzameling familiefoto’s. Elise 
is tevreden. “Ik krijg alle zorg die ik nodig heb. En 
gelukkig is er ook regelmatig tijd voor een gezellig 
kletspraatje.” 

Elise 
Fricot 



Als u kon toveren, wat zou u dan veranderen? Heeft u een bucketlist? En, zou 
u eens een dagje willen meedraaien op onze groep? Bestuurder Karin Smit 
wordt tijdens het interview met twee cliënten aardig aan de tand gevoeld over 
het reilen en zeilen binnen Gors. Spannend, zowel voor Karin als voor Janneke 
Notebaart en Linsey Claessen. Het wordt een opvallend open gesprek. Linsey 
kan tevreden naar huis. Zij heeft de toezegging op zak dat Karin in augustus 
komt meedraaien in de Populierenstraat. 

‘Iedereen wil iets 
betekenen voor een ander’

Janneke en Linsey reageren als eersten op de vraag 
wie Karin Smit zouden willen interviewen. Om die 
reden worden zij op een woensdagochtend op het 
centraal kantoor in Goes uitgenodigd om in gesprek te 
gaan met Karin. De vragen hebben ze vooraf bedacht. 

Dromen waarmaken
Linsey bijt de spits af en vraagt hoe Karin het bij 
Gors vindt en vooral, wat zij leuk vindt. “Ik werk hier 
nu tweeëneenhalf jaar en die tijd is omgevlogen”, 
antwoordt Karin. “Dat geeft al aan hoe goed ik het 
naar mijn zin heb. Wat ik met name bijzonder vind, is 
dat iedereen zich inzet om onze cliënten hun dromen, 
wensen en talenten te laten waarmaken. We denken 
mee. We stellen ons de vraag: wat kunnen wij voor jou 
doen? Dat vind ik fantastisch om te zien.” Janneke 
vraagt zich af wat Karin zou veranderen als ze zou 
kunnen toveren. Over het antwoord hoeft Karin niet 

lang na te denken. “Ik zou als eerste iedereen gezond 
maken. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Jullie 
weten uit ervaring wat het betekent als je lijf of je 
hoofd niet goed meewerkt.” 

Creatief op de arbeidsmarkt
Linsey vertelt dat er door ziekte en vacatures soms 
weinig begeleiders zijn. Ze vraagt zich af hoe dat komt. 
Volgens Karin snijdt ze hiermee een zeer actueel 
thema aan, niet alleen voor Gors maar voor alle 
zorginstellingen in Zeeland. “De Zeeuwse arbeidsmarkt 
is buitengewoon krap. Er zijn veel ouderen, weinig 
jongeren en tal van sectoren staan te springen om 
mensen. Dat vraagt om creativiteit en dat is ook 
precies hoe we daarmee omgaan. Zo denken we 
na over leerwerktrajecten (bbl) voor jongeren en 
zij-instromers. Dit doen we in samenwerking met 
Scalda en het Hoornbeeckcollege. Verder proberen 

we eruit te springen met leuke vacatures en bekijken 
we het takenpakket van medewerkers. Door mensen 
efficiënter in te zetten en sommige taken als 
werkleerervaringen bij cliënten te leggen, snijdt het 
mes aan twee kanten.”

Bucketlist
Als Janneke de bucketlist van Karin ter sprake brengt, 
droomt ze even weg naar verre landen. Begin dit jaar 
was Karin met haar man in Zuid-Afrika. Daar zag ze 
olifanten, giraffen en zebra’s. Als ze tijd heeft, gaat 
ze nog graag naar andere continenten, zoals Zuid- 
en Noord-Amerika. Ook wat werk betreft, heeft ze 
een bucketlist. Bovenaan prijkt het idee om met de 
dagbestedingsactiviteiten naadloos aan te sluiten 
bij de wensen van de cliënt. Om die reden zijn sinds 
kort cliënten actief bij de Randhof in Goes; een 
verpleeghuis van Ter Weel. “Ze werken daar in de 

tuin, de keuken of de receptie. Onze cliënten willen, 
net als iedereen, iets betekenen voor een ander en 
een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarvoor 
zet ik me graag in.” Linsey nodigt Karin uit om een 
dag mee te draaien in de Populierenstraat. Daar gaat 
Karin enthousiast op in. “Vorige zomer heb ik ook 
verschillende locaties bezocht. Deze zomer kom ik 
graag naar jou.”

Wat ik met name bijzonder vind, 
is dat iedereen zich inzet om onze 
cliënten hun dromen, wensen en 

talenten te laten waarmaken

Karin Smit
Bestuurder van Gors
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Sinds kort 
is Linda offi cieel 

MediaCoach, als eerste 
bij Gors en één van de eersten in 

Zeeland. Dat is niet zo maar, maar een 
bewuste keuze om veilig gebruik van internet 

voor zowel medewerkers als cliënten mogelijk 
te maken. “Ik ben bij Gors werkzaam als medewerker 
leren & ontwikkelen. Bij deze afdeling krijgen we steeds 
vaker signalen dat cliënten tegen problemen aanlopen. 
Veel cliënten zijn kwetsbaar, zéker ook op internet.” 
Linda en haar collega’s beseffen dat een cursus in een 
behoefte voorziet. “Maar, in een tijd, waarin de digitale 
veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vonden 
we het goed om ook naar onze eigen digi-vaardigheden 
te kijken. Om die reden ben ik gestart met de Nationale 
Opleiding MediaCoach. Ik vond het een ‘achtbaan’ aan 
ervaringen: de opleiding was buitengewoon veelzijdig en 
werkelijk alles wat met internet te maken had, kwam aan 
bod.”    

Cursus Veilig Online 
Inmiddels is Linda offi cieel MediaCoach en ligt de eerste 
cursus klaar om mee van start te gaan: de cursus Veilig 
Online. Deze cursus is in de eerste plaats bedoeld voor 
cliënten met een licht verstandelijke beperking. Linda 
werkt hard aan andere, aangepaste moeilijkheidsniveaus, 
zodat Gors hiermee verschillende doelgroepen kan 
bereiken. De cursus is toegankelijk voor cliënten van Gors 
en daarbuiten. “De eerste cursus is gestart in september 
en bestaat uit acht bijeenkomsten. We werken met een 
groepen van minimaal zes deelnemers”, legt Linda uit. 
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen, zijn onder 
andere Social Media, Pesten, Game en Gameverslaving, 
Nepnieuws, Hoax en Clickbait en Grooming, sexting en 

sextortion. “Het zijn soms best ingewikkelde begrippen”, 
beaamt Linda, “maar we proberen alles zo eenvoudig 
en duidelijk mogelijk uit te leggen. Zoals de opgeblazen 
ballon, die heel duidelijk een fi lterbubbel uitlegt. We 
gebruiken veel plaatjes en fi lmpjes en er is veel interactie. 
Zo maken we cliënten bewust van de risico’s van internet. 
Natuurlijk zonder de kracht en de meerwaarde ervan te 
vergeten.”

Meerwaarde voor cliënten 
Dat laatste is voor Linda erg belangrijk. Ze ziet er niets 
in om cliënten bij het internet weg te houden. Juist 
omdat het hen ook heel veel kan brengen. “Veel cliënten 
waarderen deze digitale wereld, omdat hun handicap 
daar niet zichtbaar is. Je kunt zijn als ieder ander en 
dat is fi jn. Bovendien stelt het de cliënten in staat om 
makkelijk contacten te leggen. Digitaal een felicitatie 
aan iemand sturen, is soms makkelijker dan bellen of 
een kaart schrijven. Ook als familie ver weg woont, is 
internet ideaal. Bovendien zijn er tal van handige apps 
die het leven een stuk makkelijker kunnen maken.” 
Reden genoeg dus om het internet te omarmen, inclusief 
de bewustwording van de vele risico’s en nadelen die 
het met zich meebrengt. Wat dat betreft, is er ook bij 
haar collega’s nog een wereld te winnen. “Net zoals de 
cliënten, hebben ook veel medewerkers behoefte aan 
scholing. Dat is belangrijk, want juist de cliënten hebben 
baat bij herhaling en iemand die hen voortdurend op de 
juiste manier begeleidt. Ik vraag wel eens gekscherend 
aan collega’s wat ze doen als iemand na de cursus vraagt 
‘Ik heb nu alles geleerd over algoritmes, mijn fi lterbubbel 
zit vol, kun je samen met mij mijn cookies verwijderen? 
De meesten moeten hierop het antwoord schuldig blijven. 
Om die reden is het belangrijk om ook hen te scholen. 
Daarmee starten we in februari van het komende jaar.”

 8

Met een ballon gevuld met drie puzzelstukjes met picto’s  
geeft  Linda Vergouwen – Vermaire de fi lterbubbel van 
sociale media weer. Want, hoe kom je nu aan informatie 
over de afb eeldingen die niet in de ballon zitten? Dit is 
een voorbeeld van de manier waarop zij, als MediaCoach 
bij Gors, veilig internetten begrijpelijk maakt.
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‘Internet biedt 
meerwaarde als 
je de risico’s kent’ 

Linda 
MediaCoach 



‘Samen bier drinken 
en friet eten’

Laurens en Ben wonen in de Beatrixstraat in Middelburg, 
samen met vier andere cliënten met een licht 
verstandelijke beperking. Natuurlijk worden ze begeleid 
bij de dagelijkse routine, maar ze wonen zelfstandig in 
hun eigen appartement. Het centraal appartement is een 
ontmoetingsplaats en de plek waar ze gezellig samen eten.

Samen koken
Overdag werken Laurens en Ben bij de dagbesteding. Ben 
werkt graag met hout en werkt nu bijvoorbeeld aan een 
bijenhotel. Laurens is actief op de Boerderij en Kwekerij 
Overwater. Eten doen de vrienden graag, en als de kans 
zich voordoet, koken ze samen. Macaroni, als het aan Ben 
ligt. Laurens eet graag rijst met kip. De boodschappen 
doen ze, met een beetje hulp, helemaal zelf. Arm in arm 
bij de Albert Heyn. Laurens maakt graag een praatje. 
Het leukste om samen te doen, verwoordt Laurens: “Bier 
drinken en friet eten.” 

Engelengeduld
Terwijl hun voorkeuren voor fi lm en video ver uit elkaar 
liggen, kijken ze regelmatig samen naar DVD’s. De kast van 
Ben bevat veel titels met sprookjesachtige verhalen. Dat 

is niets voor Laurens. Hij wil oorlog, horror en spanning. 
Ook bij een andere hobby zijn de verschillen groot, maar 
opnieuw makkelijk te overbruggen. Gamen is het echt 
helemaal voor Laurens. Ben doet graag mee, maar heeft 
moeite met de controller. “Ik vind de verschillende knopjes 
moeilijk”, legt hij uit. Geen nood, vriend Laurens is behept 
met een engelengeduld en legt het graag keer op keer aan 
hem uit.

Geen grootse plannen
Op de vraag of de vrienden nog grootse plannen 
hebben, blijft het stil. Het zijn geen mannen van grote 
vergezichten en wilde 
plannenmakerij. 
De vriendschap is 
fi jn zoals die is. Ze 
maken deel uit van 
elkaars leven en 
begrijpen elkaar als 
geen ander. Alles 
dus wat je van een 
vriendschap mag 
verwachten.

Laurens en Ben

Sommige vriendschappen hebben niet zo veel nodig om goed en hecht te zijn. Neem 
Laurens en Ben. Ze wonen een paar appartementen bij elkaar vandaan en zijn 
maatjes, al jarenlang. Bij elkaar binnenlopen, kan eenvoudig via de achterdeur. 
Samen koken vinden ze leuk en samen gamen en televisie kijken nóg leuker. 

Benodigdheden:
• Een wit of bruin broodje
• Tonijn uit blik
• Mayonaise
• Peper/zout
• Lente ui
• Cheddar kaas
• Bladspinazie

Recept:
Snij het broodje doormidden en bedek de 
onderste helft met bladspinazie.

Maak een tonijnmengsel door de tonijn met 
een vork los te maken en met de mayonaise te 
mengen. Breng op smaak met een beetje peper 
en zout en lente ui.

Bestrijk de spinazie met het tonijnmengsel.
Leg op het mengsel een plak Cheddar kaas en 
doe daar vervolgens weer wat spinazieblaadjes 
op.

Vouw de tosti dicht en bereid hem in de oven of 
een tostiapparaat.

Eet smakelijk!

Recept 
Tuna Melt Tosti

van Juustvan Juust

Wil je deze of andere lekkere 
tosti’s proeven? 

Kom dan eens gezellig langs 
bij Juust!

Adres:
Scheldestraat 21

in Vlissingen 

 11 10



‘Ik merk dat mijn 
mobiliteit verbetert’

Paul is 59 jaar als de hersenbloeding hem overkomt. 
Hij werkt als arbeidsdeskundige bij UWV in Goes en 
gaat iedere dag op de fiets vanuit ’s Heer Arendskerke 
naar zijn werk. Weer of geen weer. Samen met zijn 
vrouw heeft hij twee dochters, een zoon en zeven 
kleinkinderen. Ze houden van reizen, verre reizen, 
en doen in hun huwelijk vrijwel alle continenten aan. 
De hersenbloeding, het herstel en de beperkingen 
die erop volgen, hebben grote invloed op Paul en zijn 
gezin. “Je zit volop in je werkzame leven en plots gaat 
het licht uit. Dat moet je accepteren, maar dat is een 
moeizaam proces. Nog steeds vind ik het moeilijk 
dat de relatie met mijn vrouw veranderd is. Zij is 
mantelzorger geworden. Ik ben afhankelijk van haar.”

Zinvolle invulling van de dag 
De eerste maanden na de hersenbloeding zijn gericht 
op revalideren. Paul kan nauwelijks nog staan en ook 

zijn linkerarm functioneert niet goed. Verder wordt 
veel aandacht besteed aan zijn spraak. Als hij al die 
vaardigheden weer voldoende onder de knie heeft, 
wordt het tijd om na te denken over het vervolg. 
“Toen duidelijk was dat werk niet meer ging lukken, 
adviseerde Revant mij om te zoeken naar een zinvolle 
invulling van de dag. Dat is blijkbaar belangrijk om 
de kans op terugval zo klein mogelijk te houden. Een 
bezoek aan het activiteitencentrum van Gors in Goes 
sprak me aan. Ze organiseren tal van activiteiten, 
er is therapie en, heel belangrijk, er zijn lotgenoten. 
Gedeelde smart, is halve smart.”

Trainen van geheugen en spieren
Inmiddels is Paul vijf dagen per week op het 
activiteitencentrum te vinden. Hij wordt ’s ochtends 
opgehaald en ’s middags weer thuis gebracht. 
Voor deze dagen heeft hij twee indicaties, namelijk 

Paul de Kort 

dagbehandeling en activiteitenbegeleiding. Over 
Hersenz is hij erg te spreken. “We volgen twee keer per 
week een bewegingsprogramma. Verder zijn er allerlei 
activiteiten zoals geheugentraining, bloemschikken 
en koken. Ik merk dat mijn mobiliteit verbetert. Mijn 
spierkracht en conditie groeien. Ieder stukje dat je 
weer op jezelf terugwint, is feest.” Bijkomend voordeel 
van Gors is dat niet alleen Paul lotgenoten ontmoet, 
maar ook zijn vrouw. Zij bezoekt partnerbijeenkomsten 
om ervaringen uit te wisselen. “Het is fijn om met 
mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt. 
We luisteren naar elkaar en delen tips en adviezen.” 

Samen op reis
Recent heeft Paul zichzelf een doel gesteld: zelf 
van en naar het activiteitencentrum in Goes fietsen. 
Ambitieus, dat weet hij zelf ook. Maar een goede 
drijfveer voor hem is: niet accepteren dat het niet meer 

kan. Natuurlijk kent hij zijn grenzen. Hij fiets met een 
helm en als het buiten glad en glibberig is blijft de 
fiets in de schuur. Stukje bij beetje krijgt zijn nieuwe 
leven vorm. “We zijn inmiddels al weer samen op reis 
geweest. Vorig jaar hebben we een reis gemaakt naar 
Vietnam. Natuurlijk is het voor mijn vrouw wat meer 
gesjouw, maar het is fijn dat het kan. Binnenkort gaan 
we met mijn dochter en de kleinkinderen naar Kos. 
En ja, ik heb ook wat dit betreft nog een wensenlijstje. 
Suriname en Patagonië staan bovenaan.”

Eerste Pinksterdag 2015 zet het leven van Paul de Kort volledig op zijn kop. Een 
gezellige barbecue bij zijn dochter vormt de scheidslijn tussen de oude en de nieuwe 
Paul. “Ik kreeg die dag een hersenbloeding. Toen ik na maanden revalideren de 
klinische periode afsloot, was het duidelijk dat ik mijn werk niet meer kon hervatten. 
Op advies van Revant kwam ik bij Gors terecht. Met het programma Hersenz leer 
ik stapsgewijs mijn grenzen verleggen.”

Met het programma 
Hersenz leer ik 

stapsgewijs mijn 
grenzen verleggen.
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“In de zes jaar dat ik thuiszat, was ik alle dagen creatief bezig. Ik maakte mutsen, 
sjaals en deed heel veel macramé. Toch voelde dat niet echt goed. Ik maakte het wel en 
soms wou iemand het zelfs kopen, maar het doel was vooral mezelf bezighouden. 
Nu ik voor Gors en het nieuwe label ‘Dat Is Bijzonder’ mijn plantenhangers maak, 
voel ik veel meer voldoening.”

Kris is twee dagen per week actief bij Gors-locatie Juust 
in Vlissingen. De energie die ze voelt, kan ze kwijt in haar 
creativiteit. De macramé plantenhangers zijn haar trots. Per 
middag maakt ze er drie. Maar noem het vooral geen werk, 
want dan voelt ze druk en dat wil ze niet. 

Nieuw label
De kwaliteit van de plantenhangers viel Dave Reininga op. Hij 
werkt als beleidsmedewerker projecten bij Gors en is actief 
in het projectteam dat een nieuwe merknaam, met het label 
‘Dat Is Bijzonder’, in de markt zet. “Cliënten zoals Kris maken 
soms zulke mooie producten, dat we deze ook graag buiten 
onze eigen muren willen verkopen. Dit doen we vanuit de 
gedachte dat mensen waardering krijgen, door mee te werken 
aan zinvolle producten. Waardering voelt goed. Dat versterkt je 
gevoel van eigenwaarde.”

Eerste verkooppunten
Inmiddels zijn de plantenhangers van Kris, maar ook Zeeuwse 
Knoopkaarsen en druipkaarsen van het Activiteitencentrum 

Zeeuwsch-Vlaanderen te koop bij de Bloemenman van de 
Stad in Middelburg en bij Fair & Fabulous in Wolphaartsdijk. 
Als het aan Dave en zijn collega’s ligt, komen daar natuurlijk 
nog heel wat adressen bij. “We doen het stap voor stap, omdat 
het natuurlijk een andere manier van werken vraagt. We 
moeten op zoek naar een goed evenwicht tussen het bieden 
van zinvol, serieus werk aan de cliënten, zónder prestatiedruk 
en de zekerheid voor onze afnemers dat de producten 
geleverd kunnen worden. Met de projectgroep gaan we ons 
daar nadrukkelijk over buigen. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
met onze gespecialiseerde, betrokken werkbegeleiders en 
enthousiaste cliënten zeker gaat lukken.”

Producten en diensten
Het nieuwe label is inmiddels ontwikkeld. Het biedt ruimte 
voor een breed scala aan producten en diensten, legt Dave uit. 
“Onder het label Dat is Bijzonder, leveren we producten (MOOI) 
en diensten (HANDIG) met A-kwaliteit. Onder de naam Dat is 
Bijzonder LEKKER zullen we de food-gerelateerde producten 
gaan verkopen.”

‘Dat Is Bijzonder’ geeft  
trots en eigenwaarde

 15

Gors 
in cijfers

Gemiddeld scoren 
wij een 8.2!

Wij tellen 345 geweldige 
vrijwilligers

 14

verhouding 
van cliënten

cliënten per 
categorie

cliënten per 
domein

55% 55%

JONGSTE:  17 JAAR 

OUDSTE: : 93 JAAR

Dave Reininga 
en Kris

Bovenstaande is een greep uit ons Kwaliteitsrapport 2017 ‘Terug naar de bedoeling’. 

We beschrijven daarin wat goed is gegaan én waarin we ons verder willen ontwikkelen. Lees op www.gors.nl/kwaliteit het volledige rapport.
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Levensboek vertelt het 
verhaal van Rien’s leven

Rien 
Potappel

Stokvis vindt hij heerlijk, net als de 
gebakken biefstuk van zijn moeder. 
En de grootste vis die hij ooit ving, 
was een zandhaai, aan het strand 
van Renesse. Het levensboek van Rien 
Potappel brengt hem als het ware 
tot leven. Het boek laat zien dat hij 
veel meer is dan het dossier van een 
man wiens leven getekend is door 
een ernstige hersenvliesontsteking. 
Ina Braber is consulent levensvragen 
bij Gors. Zij begeleidt hem. Samen 
stellen ze Rien’s levensverhaal op en 
komen tot gesprekken die Rien eerder 
niet snel voerde.

Bij Gors houden twee medewerkers zich nadrukkelijk 
bezig met vragen rondom de thema’s levensvragen 
en geestelijke verzorging: de geestelijk verzorger 
en de consulent levensvragen. Ina biedt individuele 
begeleiding en behandeling aan mensen met 
levensvraagstukken. Zo ondersteunt ze Rien bij het 
schrijven van zijn levensverhaal. Want zijn dossiers 
staan dan misschien vol met rapportages, wie hij 
écht is, komt soms minder aan het licht.  Familie, 
opleiding, werk, talenten of levensbeschouwing 

zijn zaken die in het levensboek juist alle aandacht 
krijgen. Bovendien brengt het gesprekken op gang. 
“Ik laat het boek zien aan mijn moeder, mijn zus, 
broers, medewerkers en collega’s”, vertelt Rien.

Meer dan een aanwijsboek 
Rien woont in een woning naast de Annewas op 
Sint Annaland. Hij werkt op de Betho in Goes, waar 
hij regelmatig zelf in zijn groene Peugeot heenrijdt. 
Vroeger werkte hij als schilder en stratenmaker. 
Toen Rien 27 jaar was, liep hij door een hersenvlies-
ontsteking niet-aangeboren hersenletsel op. Dit vormt 
een breuk in zijn levenslijn: zijn leven veranderde 
ingrijpend. Met de steun van zijn familie, leerde Rien 
tijdens zijn revalidatie weer lopen, eten en drinken. 
Spreken bleef, ondanks logopedie, moeilijk. Daardoor 
is het leggen van contact lastig. Natuurlijk heeft hij 
een aanwijsboek, maar niet alles is te vatten in de 
plaatjes in dat boek. 

Foto’s en herinneringen
Wie door het levensboek van Rien bladert, leert hem 
kennen. Het is duidelijk dat zijn familie belangrijk 
voor hem is. Zo schreef zijn zus allerlei leuke feitjes 
bij de foto’s. We zien foto’s van vissen, zijn auto en 
het ouderlijk huis. Volgens zijn begeleiders toont Rien 
meer eigenwaarde. Alsof met het boek, ook Rien zelf 
weer nadrukkelijker naar voren durft te treden. “Rien 
praat graag over de fijne dingen. Wat moeilijk was, 
laat hij liever nog achterwege. Het boek volgt zijn 
draagkracht, het moet allereerst fijn zijn om erin te 
kijken en samen over te praten”, legt Ina uit.

'Iedere dag 
die computer 
aan, maar 
voor wie?'

Een zorgmedewerker met verstand van ICT? Wouter de Bruijn 
werkt als medewerker kindsector. Hij verruilde zijn baan bij een 
softwarebureau voor de hbo-opleiding Social Work aan de Hogeschool 
Zeeland in Vlissingen. “Ik zat veertig uur per week achter een 
computer. Die ging ’s ochtends aan en ’s middags uit. En ik vroeg me 
steeds vaker af: voor wie doe ik dit nu eigenlijk?”

Dat Wouter de stap naar de ICT maakte, was bijna 
logisch. Samen met zijn vader was hij steeds met 
computers in de weer. Met name het programmeren 
sprak hem aan; analytisch nadenken en het 
aanbrengen van structuren. Hij behaalt het mbo-
diploma Applicatieontwikkelaar en gaat aan de slag. 
Na verloop van enkele jaren begint het te knagen. 
Als een vriend hem tipt over de opleiding Social Work 
weet Wouter genoeg. Hij laat zijn baan voor wat het is 
en stapt de zorg in.

Besloten Facebook groep
Een stage in het tweede leerjaar brengt hem in 
contact met Gors. Twee jaar later wordt hij benaderd 
voor een afstudeerstage bij Gors. Juist hij, vanwege 
zijn opleiding in de zorg, maar óók vanwege zijn ICT-
achtergrond. “Ik heb twee projecten gedaan. Een 
daarvan was een Facebook-project voor de doelgroep 
begeleid wonen. Het doel was Facebook inzetten 
om de betrokkenheid van het netwerk te vergroten. 
We hebben hiervoor een besloten Facebook groep 
aangemaakt, waarmee bewoners en de mensen uit 

hun netwerk van elkaars wel en wee op de hoogte 
zijn. ”Het andere project betrof het internetcafé in 
De Cirkel. “Het doel was te kijken wat er nodig is 
om goed van het internetcafé gebruik te kunnen 
maken. Gaandeweg dit project realiseerden we ons  
dat het gebruik van ICT en social media belangrijke 
levensgebieden van de cliënten raken. Ondersteuning 
hoort daar vanzelfsprekend bij omdat dit bijdraagt aan 
de kwaliteit van het bestaan.”

Met kinderen werken
Inmiddels is Wouter aan de slag als medewerker 
kindsector. Hij is met name op De Cirkel actief en 
bij de ambulante thuisbegeleiding. “Gestructureerd 
werken is nog steeds belangrijk. Verder vind ik het 
geweldig om met deze kinderen te werken. Wat je 
ze nu meegeeft, kunnen ze de rest van hun leven 
gebruiken. ”Nog steeds komt Wouter’s ICT kennis van 
pas. “Ik word regelmatig gevraagd om mee te denken 
en recent nog hebben een workshop Facebook en 
social media gedaan. De ontwikkelingen gaan snel. 
Het is een uitdaging om dit bij te houden.”
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“Zij vinden het 
prachtig en 

beschouwen hem 
als een kameraadje, 
waarvoor gezorgd 

moet worden” 

Hennie van Rijn is enthousiast over de technologische 
ontwikkelingen in de zorgsector. Als beleidsmedewerker 
Zorg & Innovatie bezoekt zij minstens twee keer per jaar 
een congres rond dit thema. “Ik krijg soms kippenvel, 
als ik alle mogelijkheden zie, om het leven aangenamer 
te maken. Dat moeten we omarmen. ”Hennie is blij dat 
Gors hiervoor openstaat. “Naar mijn idee is het uniek dat 
we als Zeeuwse zorgorganisatie een budget hebben voor 
innovatie. Bovendien betrekken we de medewerkers bij 
de besteding ervan.”

Zeehond als logé
De gerobotiseerde zeehond waarover Hennie spreekt, 
deed enige tijd geleden zijn intrede. Het knuffelbeest kan 
bewegen en reageert op geluid. Het maakt zelf ook geluid 
en heeft oogjes die open en dicht kunnen. Aanvankelijk 
werd gedacht aan cliënten met dementie of een ernstige 
meervoudige beperking. In de praktijk blijkt de zeehond 
vooral gewaardeerd te worden door mensen met een 
licht verstandelijke beperking. “Zij vinden het prachtig en 
beschouwen hem als een kameraadje, waarvoor gezorgd 
moet worden. Sommigen praten met Paro, knuffelen, 
aaien en zoeken troost. ”Gors heeft inmiddels twee van 
deze zeehonden. De knuffelbeesten rouleren per locatie. 
“Ook dat hebben we moeten leren. Het is belangrijk dat 
cliënten beseffen dat Paro niet blijft, maar op de locatie 
komt logeren. Soms mag hij zelfs één of twee nachtjes op 
iemands kamer. Na een maand of drie gaat hij weer door 
naar een andere locatie.”

Bewegen weer leuk
De Qbi-bal is een robotbal, die wordt bestuurd door 
lichaamsbewegingen. “Het is een ideaal apparaat om 
bepaalde lichamelijke functies te stimuleren. Het mooie 

is dat je niet alleen je arm of been beweegt, maar 
gelijktijdig ook een soort balansoefening hebt. De Qbi 
kan bijvoorbeeld worden ingezet bij bewegingstherapie 
bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ook als 
je in een rolstoel zit, kun je ermee oefenen. Het is zelfs 
mogelijk met z’n tweeën met de Qbi te spelen of een 
wedstrijdje te doen.” Momenteel staat de Qbi-bal in 
het activiteitencentrum in Goes. Er wordt nu volop mee 
geoefend en geëxperimenteerd. Zodra alle kneepjes 
onder de knie zijn, wordt de Qbi zeker ook elders ingezet.

Beleef-TV
Recent heeft Hennie een minisymposium georganiseerd 
voor de verschillende teams van Gors. Zij konden zo 
kennismaken met uiteenlopende innovaties in de zorg. 
Naar aanleiding hiervan heeft Hennie geïnventariseerd 
aan welk product de teams de innovatiegelden voor 
2018 zouden willen besteden, en waarom. De keuze 
is uiteindelijk gevallen op de Beleef-TV. Een fl inke 
investering, maar de verwachtingen zijn hoog. “De 
Beleef-TV is een interactieve tafel, met een kantelbaar 
blad. Dit blad is een touchscreen. Cliënten kunnen hier 
groepsgewijs of individueel mee werken en worden op 
een speelse manier geactiveerd. De interactieve spellen 
of oefeningen reageren op aanraking van het tafelscherm 
en stimuleren mensen zowel in fysieke activiteit als in 
sociale interactie.

Volgens Hennie zien veel teams de meerwaarde van 
deze investering. “Vanzelfsprekend volgen we dit op voet. 
Zodra één van de genoemde producten op een locatie 
is ingezet, vragen we steevast naar de bevindingen. 
Zo krijgen we in beeld hoe we deze innovaties zo goed 
mogelijk voor cliënten kunnen inzetten.”

‘Mensen realiseren zich nog niet allemaal hoe belangrijk robots in de zorg kunnen 
zijn. De algemene gedachte is dat ze de zorg verarmen. Het tegendeel is waar. 
Robots maken de zorg contactrijker. Dat ervaren we nadrukkelijk binnen Gors. De 
robot zeehond Paro bijvoorbeeld brengt communicatie op gang en de Qbi robotbal 
stimuleert beweging.”

Robots maken 
de zorg contactrijker

Hennie van Rijn 
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Langzaam 
maar zeker 

ging het beter’

Marco kan er nu om lachen, maar toch steeds vindt hij het 
erg dat het hem zoveel moeite gekost heeft om bij Gors 
terecht te komen. “Ik kende Gors van de begeleiding van 
mijn dochter en ex-vrouw. Door de scheiding viel ik in een 
gat. Mijn dochter maakte zich zorgen en vond dat ik hulp 
moest zoeken. Dat deed ik bij Gors. Het duurde maanden 
voordat de gemeente daarin meeging. Ik kreeg het gevoel 
dat ik van kastje naar de muur werd gestuurd.”

Zelfstandig wonen, met begeleiding
Marco krijgt nu thuisbegeleiding. Zijn begeleider Sonja 

komt ongeveer één keer per week langs. “Om even te 
praten, mijn hart te luchten”, vertelt Marco. “En om 
begeleiding te bieden bij allerlei zaken zoals de fi nanciën. 
Ik wil een kasboekje gaan bijhouden. Zij helpt me met de 
rekeningen en ingewikkelde brieven.” Ook Mariska Siesse 
heeft thuisbegeleiding van Gors. Ze woont zelfstandig, 
in een leuke woning, in het centrum van Zierikzee. Haar 
poes Wendy is een trouwe huisgenoot. Vriend Tonny komt 
regelmatig langs om samen te eten en gezellig samen 
te zijn. Ze heeft haar leven weer helemaal op de rit en is 
gelukkig met het leven dat ze leidt.

Het valt niet altijd mee om je weg te vinden in onze maatschappij. Dat 
ervaren cliënten met een licht verstandelijke beperking bijna dagelijks. 
Marco Fiere uit Nieuwerkerk bijvoorbeeld heeft hemel en aarde moeten 
bewegen om de zorg te krijgen die hij wenste. Inmiddels is het geregeld en is 
Sonja zijn vaste steun en toeverlaat. “Toen die ambtenaar vroeg naar mijn 
DigiD, antwoordde ik uit pure frustratie: bekijk het maar met je DigiD.”

“De vraag wordt steeds complexer, want er is vaak meer 
aan de hand dan een LVB alleen. Denk bijvoorbeeld aan 
lichamelijke, psychische of fi nanciële problemen. Het 
risico bestaat dat deze mensen de dupe worden van 
gefragmenteerde, niet op elkaar afgestemde hulp. Het 
traject om de juiste zorg te krijgen is lastig genoeg. De 
kans is groot dat mensen afhaken en zorg mijden. 

Met het zorgnetwerk werken we aan een integrale 
aanpak, waarbij we samenwerken met andere partijen. 
Namens Gors, volg ik de opleiding Casemanagement. 
Samen met mijn ruime praktijkervaring kan ik daarmee 
onze regierol versterken en zorgdragen voor de juiste 
specialistische thuisbegeleiding. Maatwerk voor iedere 
individuele cliënt.”

Op Schouwen-Duiveland is Gors gestart met de pilot Zorgnetwerk Licht 
Verstandelijke Beperking (LVB). Het doel hiervan is mensen met LVB te 
ondersteunen. Cobi Vermue werkt als casemanager. Ze benadrukt het belang 
dat deze cliënten één contactpersoon hebben.

Pilot Zorgnetwerk LVB

Mariska 
Siesse 

Stoom afb lazen
“Een aantal jaar geleden ging 
het helemaal mis”, legt Mariska uit. 
“Mijn toenmalige relatie gaf problemen, mijn 
werk bij De Zuidhoek ging niet goed en ook mijn 
gezondheid was slecht. Ik heb contact gezocht met Gors. 
Gelukkig maar, want langzaam maar zeker ging het beter. ”Mariska 
ruilde haar vaste baan in voor een functie bij Brugzicht in Zierikzee. 
Hier is ze nu 5 dagen per week actief, hoofdzakelijk in de bakkerij. 

“Samen met Cobi van Gors heb ik een Wajong-uitkering aangevraagd. Zij 
bracht me ook in contact met Rianne, mijn vaste begeleider. Soms, als er 
iets op mijn werk gebeurt, kan ik boos worden. Het is dan fi jn om Rianne te 
kunnen bellen of appen. Dan kan ik even stoom afblazen. Verder komt ze 
één keer per week langs. We praten dan en als ik vragen heb, kan ik bij haar 
terecht. Ze geeft advies, maar zegt nooit wat ik moet doen. Die vrijheid is fi jn.”

Marco Fiere 
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Cobi Vermue



‘We delen onze 
kennis graag’

De ambities die Gors heeft, zijn 
helder: de expertise en het cursusaanbod 

van de organisatie duidelijker profileren. Jan de 
Rooij, opleidingsadviseur, staat hier vierkant achter. 
“We zijn trots op wat we doen, wat we kunnen en 
wat we kennen. We willen dit nadrukkelijk delen, 
bijvoorbeeld met andere (zorg)organisaties, scholen en 
gemeenten.”

Toegevoegde waarde
Jan is overtuigd van de toegevoegde waarde 
van opleidingen en cursussen, zowel voor de 
zorgprofessional als de cliënt. “We geven iedereen de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen. Dit leidt tot meer 
trots, betere zorg, meer plezier, inspiratie, kennisdeling 
en meer participatiemogelijkheden en profilering van 
de organisatie. We maken er nadrukkelijk verschil 
mee. Ik hoor regelmatig van stagiaires en nieuwe 
medewerkers hoe bijzonder ze onze aandacht hiervoor 
vinden. We vallen hiermee op.”

Altijd maatwerk
Naast de trainingen voor de eigen medewerkers, 
hebben vorig jaar ruim driehonderd cliënten gebruik 
gemaakt van het uitgebreide cursusaanbod. Dit aanbod 
omvat de terreinen Werken en activiteitencentrum, 
Wonen, Meedoen in de maatschappij en Persoonlijk. 
“We hebben een cursusgids, waarin we zo begrijpelijk 
mogelijk verwoorden wat we te bieden hebben. De 
cursussen kunnen zowel individueel aangevraagd 
worden, als voor een team. Individuele cursussen zijn 

bijvoorbeeld Kom op voor jezelf, Basis Engels of de 
Kasboekcursus. Maar natuurlijk organiseren we ook 
trainingen op locatie. Een kassatraining bijvoorbeeld 
maken we echt specifiek voor de kassa waarmee de 
desbetreffende cliënten zullen gaan werken.” Jan 
vertelt uit dat het regelmatig voorkomt dat cliënten 
van andere zorgorganisaties aan de cursus meedoen. 
“Onze kracht is het maatwerk dat we bieden.”

Participatiewet
Met de komst van de Participatiewet, gaan steeds 
meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag 
bij reguliere werkgevers. “We denken steeds meer in 
“treintjes”, ook voor scholingen. Zo worden cliënten, 
vaak in een beschutte werkplek, stap voor stap 
geschoold. Bijvoorbeeld eerst hygiënisch werken, dan 
omgaan met de kassa en vervolgens Basis Engels om 
de buitenlandse klanten te kunnen begroeten. 

Zo kunnen cliënten zich ontwikkelen. Anderzijds leidt 
de Participatiewet ook tot vragen, bijvoorbeeld hoe kun 
je omgaan met mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Laatst bijvoorbeeld hebben we voor een 
groep gemeenteambtenaren een gastles verzorgd 
rond dit thema en ook bij Scalda mogen we regelmatig 
onze expertise over bijvoorbeeld niet-aangeboren 
hersenletsel delen.”

Zorgorganisatie, maar we doen meer
De boodschap van Jan is helder. “Gors is een 
zorgorganisatie, dus we verlenen zorg. Maar daarmee 
is niet alles gezegd. We doen meer. We willen nog 
nadrukkelijker uitdragen dat we professioneel en op 
maat trainingen kunnen verzorgen voor een brede 
groep belangstellenden.”

“We zijn binnen Gors trots 
op de kennis en expertise 
die we in huis hebben. Dat 
delen we graag met cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers, 
die zich willen ontwikkelen. 
Maar ook met iedereen buiten 
onze organisatie, die behoefte 
heeft aan passende scholing of 
onze ervaringen wil benutten.”

“Onze kracht is 
het maatwerk 

dat we bieden.”
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 opleidingsadviseur



Genoten van een 
zonnige dag in 
dierentuin Blijdorp

Door de fantastische hulp en sponsoring van Medipoint, Connexxion, stichting 
Vrienden van ZLG en vele vrijwilligers en medewerkers, hebben 42 cliënten 
genoten van een zonnige dag in dierentuin Blijdorp. Vanwege de lichamelijke 
beperking van een aantal deelnemende  cliënten, was het een organisatorische 
uitdaging om iedereen een leuke en 
comfortabele dag te bezorgen. Dit was dan ook niet gelukt zonder de hulp van alle partijen. Onze dank is groot!

Het leven van Erik krijgt in 2015 een dramatische wending. 
Door een ongeval wordt een deel van zijn linkerbeen 
geamputeerd. Ook heeft hij een incomplete dwarslaesie. 
Na zeven weken in het ziekenhuis, volgen zes maanden 
revalidatie. Daar, in het revalidatiecentrum, ontdekt hij de 
handbike. “Een kamergenoot was een fanatieke handbiker. 
Hij deed mee aan de Handbike Battle in Oostenrijk. Ik volgde 
zijn trainingen op de voet. Uiteindelijk ben ik zelf ook gaan 
trainen. Sport is namelijk enorm goed als je een dwarslaesie 
hebt. Ik heb een half jaar intensief getraind, met een 
trainings- en voedingsschema. In de zomer van 2017 was het 
eindelijk zover: de Battle kon beginnen.”

Onbeschrijfelijk gevoel
Erik deed aan de Handbike Battle mee met een team van 
zes deelnemers. Het werd een lange zware tocht van 21 
kilometer lang bergopwaarts. “Het was echt zwaar. Toen 
ik halverwege was, keek ik naar boven en zei toen tegen 
mijn buddy dat ik bang was dat ik het niet ging redden. Zijn 

reactie was kort maar krachtig: mond dicht en doorfi etsen”, 
vertelt Erik enthousiast. “Ik heb doorgezet en toen, de 
laatste bocht, het laatste rechte stuk. Dat was fantastisch. 
Overal stonden mensen me aan te moedigen, familie, 
maar ook wildvreemden riepen mijn naam. Dat gevoel is 
onbeschrijfelijk.”

Geld inzamelen
Het team van Erik wint de Battle. Erik heeft er uiteindelijk zes 
uur over gedaan om boven te komen. En dat is een tijd die hij 
kan én wil verbeteren. Meedoen met het team van toen gaat 
niet meer, maar als individuele deelnemer inschrijven wél. 
En dat is precies wat hij wil doen in 2019. Inmiddels heeft hij 
een eigen handbike en is hij langzaam weer begonnen met 
trainen. Maar dit keer is er méér nodig dan dat. “Het kost 
behoorlijk veel om deel te nemen, onder andere vanwege 
het vervoer naar Oostenrijk met een rolstoelbus en het 
verblijf daar. Om die reden start ik een inzamelingsactie via 
doneeractie.nl. Ik hoop dat veel mensen mij willen steunen.”

Handbiker 
Erik wil nogmaals 
de top bereiken
Erik van Hoorn werkt sinds kort als receptionist bij De Opstap in de Randhof in Goes. 
In zijn vrije tijd stapt hij regelmatig op de handbike. “De eerste keer dat ik een viaduct 
op fi etste, lag ik op apegapen”, vertelt hij lachend. Toch presteerde hij het om in 2017, 
tijdens de Handbike Battle, de 21 kilometer lange beklimming in het Kaunertal in 
Oostenrijk te volbrengen. Een topprestatie vindt iedereen. Maar Erik wil meer. Zijn tijd 
verbeteren bijvoorbeeld. Daarom zet hij alles op alles om er in 2019 weer bij te zijn.

Erik 
van Hoorn 
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 Ik zou proberen om alle locaties wat meer met elkaar te verbinden en kennis te laten maken met elkaar. 
Dit niet alleen via de digitale weg maar echt van mens tot mens. Ook gun ik alle locaties een totaal 
verzorgd dagje uit met cliënten en begeleiding omdat er echt eenzame bewoners zijn die anders nooit 
buiten hun locatie komen. Weet dat dit eigenlijk niet kan vanwege het budget. Maar hee,  ik ben maar 
voor 1 dag de baas!

Als ik voor één dag de baas zou zijn dan zou ik die dag de rollen omdraaien en de cliënten een dag de 
baas laten zijn.

Dan zouden er op het centraal kantoor meer werkplekken/taken zijn voor onze cliënten. Super initiatief 
dat er nu medewerkers van de Smulkamer in de kantine werken! Ik zou dat uitbreiden naar andere 
werkplekken. Zo werken we samen met de mensen waar we ook voor werken.

Ik zou het management bij elkaar roepen en hen het volgende mededelen:
"Vanaf 1 januari 2019 gaan we met twee dingen aan de slag. Allereerst zal het thema voor 2019 zijn: "De 
vijf zintuigen". Als tweede zullen jullie gedurende het eerste half jaar van 2019 niet volledig manager zijn. 
Wij gaan namelijk dat half jaar gebruiken om onze vijf zintuigen op locatie in te zetten. Wij gaan proeven, 
voelen, kijken, luisteren en horen wat er allemaal speelt op de verschillende locaties .”

Wat zou jij doen als je voor een dag de bestuurder zou zijn bij Gors? 
Laat het ons weten via communicatie@gors.nl en wie weet wordt je idee opgepakt!

Als ik een dag 
bestuurder was...

Wij vroegen medewerkers 
wat ze zouden doen als ze 
voor één dag de bestuurder 
zouden zijn.
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‘Als piraat maak ik 
kinderen aan het lachen’

Vijf dagen per week kruipt Michiel Schrijvershof uit Vlissingen in 
de huid van een piraat. In een prachtige piratenpak vermaakt hij 
kinderen. Met ontzettend veel plezier. “Ik help ze met het maken 
van een piratenzwaard en hun eigen touw. Geweldig om te doen! 
Mijn motto is: als de kinderen het leuk hebben, heb ik plezier in 
mijn werk.”

Michiel is een tevreden man. Hij woont in een leuk 
appartement vlakbij het centrum én zijn werk. Het is 
duidelijk dat fantasiefiguren hem aanspreken. Aan 
de muren hangen bekende filmposters. Zijn vriendin 
Nicole woont schuin boven hem; een trapje op en 
hij is er. “Ik zei altijd tegen mijn moeder dat ik het 
huis uit wou, zodra ik 23 jaar werd. Dat is gelukt. 
Ik heb eerst in een ‘leerhuis’ gewoond, maar woon 
nu al zeventien jaar zelfstandig. De begeleiding is 
minimaal: Jessica van Gors komt alleen een uurtje 
op maandag- en donderdagavond. Dan bespreken 
we hoe het gaat.”

Naamgenoten 
Het werk bij Het Arsenaal is Michiel op het lijf 
geschreven. ’s Ochtends bij binnenkomst, begint 
hij met schoonmaken. Zodra de eerste kinderen 
komen, verruilt Michiel zijn schoonmaaktenue 
voor een piratenpak. “Door mijn werk en omdat ik 

dezelfde naam heb, ben ik me gaan interesseren 
voor Michiel de Ruyter. Ik weet nu alles van hem en 
vertel er graag over. Waar hij geboren en gestorven 
is en natuurlijk over de zeeslagen. Dat lijkt me we 
wel wat, zo’n zeeheld zijn.” Michiel vertelt hoe leuk 
het is om in de stad kinderen te zien lopen met een 
zwaard uit het Arsenaal. “Als ik zie dat het kapot 
is, zeg ik: geef maar, ik maak het wel even. Ik ben 
namelijk piraat in het Arsenaal.”

Toneel
Naast zijn werk, is Michiel lid van een 
toneelvereniging. Wekelijks repeteert hij, bij Studio 
58 in Middelburg. Daar gaat hij op de fiets naartoe. 
“Mijn mooiste rol is van vorig jaar. Toen speelde 
ik de jonge Scrooge. Er was meer dan 700 man in 
de zaal, helemaal uitverkocht. Die rol paste me, 
maar de rol van Scrooge zelf staat ook nog op mijn 
verlanglijstje.”

Michiel 
Schrijvershof 
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Oplossing

Mail voor 30 november 2018 je antwoord 
naar communicatie@gors.nl en maak kans 
op leuke prijzen!

Als je alle woorden hebt doorgestreept, 
vormen de overgebleven letters een woord
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Woord
zoeker

• BEGELEIDER
• BEHANDELING
• CLIËNTENRAAD
• DAGBESTEDING
• DORPSPLEIN
• EIGENWAARDE

• ENTHOUSIASME
• GORS
• HERSENLETSEL
• INNOVATIE
• KWALITEIT
• LEVENSBOEK

• MEDIAWIJSHEID
• MENSENWERK
• MENSGERICHT
• MOBILITEIT
• ONDERSTEUNING
• ONTWIKKELING

• SMULKAMER
• TEAMS
• VRIJWILLIGER
•  WOONLOCATIE
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