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Ontmoetingen in
de vrije tijd

Inhoud & voorwoord

Hallo allemaal,
13

27

Mijn naam is Matthijs Mol. Ik ben 32 jaar en al ruim de helft van mijn
leven ben ik verbonden aan Gors. Toen ik twaalf jaar werd, was het
tijd om vanuit het regulier onderwijs, in mijn toenmalige woonplaats
Nisse, door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Hier kwam ik
voor het eerst in aanraking met Gors, via Kindergezinsvervangend

Jos jaarlijks
naar CAS

tehuis De Tiende. Daar verbleef ik een aantal nachten per week tussen
leeftijdsgenoten, die net als ik een beperking hebben.
Vrijwilligers maken
het verschil

Na een uitstapje naar de woontraining in Vlissingen, woon ik nu in de
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Beukenstraat. Na wat omzwervingen bij verschillende vormen van
dagbesteding, kwam ik terecht bij de Opstap in Goes. Daar beman
ik afwisselend de receptie. Ik ben hier arbeidsgericht aan het leren
en dit bevalt mij prima. Ik hoop dat dit in de toekomst leidt naar een
externe werkplek. Verder schrijf ik artikelen, als reporter voor team
communicatie. Dit vind ik erg leuk. Het is een uitdaging om een artikel
zo goed mogelijk te schrijven.

In deze editie van ons magazine vindt u een aantal interessante
artikelen, waaronder een interview met Karin Smit over het strategisch
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beleid en de ambities van de komende jaren. Ook komen enkele
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers aan het woord en staan we stil

Fascinerend werk
van Karhang Mu

bij de jubilea van Vrije Tijd de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.
Bijzonder is het verhaal over kunstenaar bij De Kaai, Karhang Mui, die
onlangs in de prijzen viel. Er komen meer interessante onderwerpen

Matthijs

aan bod, zoals dagbesteding, trajectcoaching en de nieuwbouw van de
Beethovenlaan. Aan die laan stond vroeger De Tiende. Juist; daar waar
het voor mij allemaal begon bij Gors.

Ik wens u veel leesplezier met dit magazine!

Contactgegevens
Postadres

Centraal Kantoor

Postbus 2160
4460 MD Goes

Stationspark 24
4462 DZ Goes

T
E

0113 273 333
info@gors.nl

W www.gors.nl
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Visie & ambities

‘Ook nu houden
we vast aan onze
visie op zorg’

Karin Smit

Wie met bestuurder Karin Smit praat, kan niet om de conclusie
heen dat Gors voor enkele grote uitdagingen staat. De krappe arbeidsmarkt en de
toenemende complexiteit van de zorg vergen het nodige van de medewerkers. Daar komt
bij dat de organisatie nog volop in beweging is richting zelfverantwoordelijke teams. “Ik
ben me ervan bewust dat we veel van de collega’s vragen. Toch ben ik ervan overtuigd dat
we op deze voet verder moeten gaan.”
sterke teams. Aandacht voor deze speerpunten is nodig om
onze, meer zorginhoudelijke, ambities te kunnen realiseren.
“We hebben te maken met een enorm tekort aan geschoold
personeel op de arbeidsmarkt. Dit betekent onder andere
dat wij nadrukkelijk moeten inzetten op het behoud van
bestaande medewerkers. Door de krapte onderzoeken we
tevens de mogelijkheid van arbeidsbesparende maatregelen.
Technologie en innovaties kunnen daarbij uitkomst bieden.
Tot slot werken we aan sterke teams. We willen de teams
zodanig ondersteunen dat zij hun werk optimaal kunnen
uitvoeren. Dit doen we door randzaken zoveel mogelijk uit
handen te nemen, deskundigheidsbevordering maar ook
door te werken aan goede onderlinge communicatie en
samenwerking. Je werkt nu eenmaal met meer plezier,
als je in je team goed samenwerkt.”

Bij de formulering van het nieuwe strategisch beleidsplan is
teruggekeken naar de ambities die in 2016 zijn geformuleerd.
Enkele ambities worden meegenomen naar de nieuwe
beleidsperiode. Dit zijn de ambities NAH-specialist, de ouder
wordende cliënt en dagbesteding, werken, leren. Daarnaast is
een nieuwe ambitie geformuleerd: complexe zorg.

Complexe zorg
Karin legt uit dat hiervan in toenemende mate sprake is.
“De lichte zorgzwaartepakketten 1 en 2 worden niet langer
afgegeven. Mensen dienen langer zelfstandig te wonen.
Daarnaast kampt de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met
bezuinigingen. Waar cliënten vroeger bij een crisis langere
tijd werden opgenomen in een ggz-instelling, komen ze
nu na enkele dagen terug. Dat vergt specialistische zorg,
deskundigheid en huisvesting.” Om het wiel niet apart uit
te moeten vinden, werken enkele zorgorganisaties samen
binnen Zeeland Onbeperkt. “Ook daar staat complexe zorg op
de agenda. Met ons taakteam specialistische ondersteuning
is een pilot gedaan om cliënten zorg te bieden in hun
vertrouwde omgeving. Dit wordt gedaan door deskundigen,
die op de locaties meewerken en de zorgmedewerkers
adviseren. Omdat deze pilot zo succesvol was, onderzoeken
we de mogelijkheid van een provinciaal team.”

Tijd nodig
Door de toenemende complexiteit van de zorg, de
personeelstekorten en keuze voor zelfverantwoordelijke
teams is de werkdruk momenteel groot. “Ik realiseer me
dat we veel vragen van de medewerkers. Toch vind ik dat
we ook nu onze visie op zorg en organiseren niet mogen
verloochenen. De uitdaging ligt in het vinden van goede
oplossingen. We willen de teams zo goed als mogelijk
ondersteunen en dat kan beter. De teamcoaches kunnen
daarin een rol spelen. Zij zijn echter nog maar pas begonnen.
Het heeft tijd nodig, voordat onze inspanningen vruchten
afwerpen.”

Werken met speerpunten
Naast de ambities zijn drie speerpunten geformuleerd, te
weten arbeidsmarktproblematiek, innovatie & technologie en
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Vrijwilligerswerk

Maak het verschil
voor een ander
We werken samen met veel betrokken, enthousiaste en
vooral onmisbare vrijwilligers. Samen met medewerkers
en hun netwerk ondersteunen zij de cliënten bij het
invullen van hun leven naar eigen wens. Sommige
vrijwilligers zijn wekelijks actief. Anderen een paar
uur per maand. We houden rekening met elkaar en
kijken samen wat inpasbaar is. Zo blijft het voor
iedereen leuk. Wat je ook doet, je maakt het
verschil voor een ander.
Vrijwilligerswerk kan veel betekenen. Voor
jezelf, maar ook voor de cliënten. Het hoeft
niet veel tijd te kosten. Met een paar uur
per week of per maand, maak je een
ander al blij.

‘Goed voor de cliënten
én voor mezelf’
Wie: Michel Koster
Wat: cliënt-vrijwilliger
Waar: De Cirkel in Goes
Vrijwilligerswerk: gastheer/bardienst bij het Eethuis en de
			 Zus & Zo Soos
“Mijn vrijwilligerswerk bij De Cirkel is afwisselend. Ik ben er iedere week
wel een keer te vinden. Soms ben ik gastheer tijdens het Eethuis. Cliënten
kunnen hier hun sociale contacten verbreden. Ik ontvang de gasten en
serveer de maaltijden. Een andere keer sta ik achter de bar en verzorg ik
koffie, thee en limonade. Dat doe ik soms ook bij de soosavonden van Zus
& Zo. Ik vind de sfeer altijd gezellig. Ik zie vaak veel lachende gezichten, dat
zegt genoeg. Zelf vind ik het ook leuk. Het leukste vond ik zelf dat we een
keer een barbecue voor honderd mensen hebben mogen verzorgen. Daar
doe je het voor.”

Ook iets voor jou?
ismaking.
ppelijke stage, is altijd welkom voor een kenn
Wie vrijwilligerswerk wil doen, of een maatscha
krijgt.
over, maar je zult zien dat je er iets voor terug
Natuurlijk, je moet wellicht even een drempel
en
r ben je van onschatbare waarde voor anderen
Bovendien, we begeleiden je goed. Als vrijwillige
zoek
op
we
gaan
jou
devol voor jezelf. Samen met
bij een goede match is het ook ontzettend waar
euren,
. Daarbij houden we rekening met jouw voork
naar een passende plek binnen onze organisatie
interesses en talenten.

ct
enbijgors.nl/vrijwilligers of neem direct conta
Lees meer over vrijwilligerswerk op www.werk
eur
(0113) 273 333 en vraag naar de advis
met ons op via vrijwilliger@gors.nl of bel naar
vrijwilligersorganisatie.
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‘Deze mensen verdienen
gewoon wat extra aandacht’
Wie: Natasja Rijken
Wat: vrijwilliger
Waar: De Cirkel in Goes
Vrijwilligerswerk: begeleiding bij creatieve activiteit
“Eén keer per maand ben ik op zaterdagochtend actief bij de creatieve activiteit. Dit is een
vorm van vrije tijd besteding. We maken iedere keer iets anders. We schilderen, mozaïeken
of doen bijvoorbeeld aan bloemschikken. De deelnemers kunnen hun werkje meestal
direct meenemen. Ik ben dit jaar begonnen met dit vrijwilligerswerk. Ik heb een warm hart
voor mensen voor wie deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is. Bovendien,
op deze manier doe ik iets terug voor de maatschappij. Voor de deelnemers is het echt een
uitje. Je ziet ze genieten en zijn trots op wat ze maken. Bovendien krijgen ze hiermee een
mogelijkheid om contacten te leggen. Ik vind het zo leuk en ben zo enthousiast dat mijn
vriend inmiddels ook meegaat.”

‘Mensen vinden het lekker,
dat geeft voldoening’
Wie: Ria de Jong – Bosveld
Wat: vrijwilliger
Waar: Eethuis bij Stadsboerderij in Zierikzee
Vrijwilligerswerk: kok
“Bij het Eethuis eten cliënten een aantal keer per maand samen. Anton en ik koken om
de veertien dagen een avond. Ik deed dit lang alleen, maar het is best veel werk. Anton is
een echte kok en daarmee een waardevolle aanvulling. We streven ernaar om gezonde
maaltijden te bereiden, die bij iedereen in de smaak vallen. Hutspot bijvoorbeeld met een
lekkere bal gehakt. Erg lekker vindt iedereen de patat met appelmoes, rauwkost en een
schnitzel of gebakken visje. Ik vind het fijn dat ik op deze manier iets voor een ander kan
betekenen. Ondanks mijn leeftijd is dit een activiteit die ik nog goed kan doen. Anton doet
het meeste werk, ik help hem met alles wat nodig is. Mensen vinden het lekker en dat
geeft veel voldoening.”

‘Zo zie je maatschappij
eens van een andere kant’
Wie: Tonny Lauret
Wat: vrijwilliger
Waar: Activiteitencentrum Zeeuwsch-Vlaanderen
Vrijwilligerswerk: chauffeur
“Ik doe al heel lang vrijwilligerswerk. Zo heb ik samen met mijn partner de vakantiereizen
van Gors begeleid. Toen dit overging naar een andere organisatie kwam dit op mijn pad. Ik
haal nu iedere woensdagochtend twee cliënten op en breng ze bij het activiteitencentrum.
Het kost me circa twee uur per week, dus dat is eigenlijk niets. Ik vind het belangrijk om iets
te doen voor de maatschappij. Bovendien, op deze manier zie je de maatschappij ook eens
van een andere kant. Het geeft voldoening. Cliënten zeggen dat niet met zoveel woorden,
maar ik merk het wel. Binnenkort gaan we praten over de invulling van vrije tijd met en voor
cliënten. Ik praat daarover graag mee. Sociale contacten zijn voor iedereen belangrijk.”
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Voor iedereen
een passende plek
Mensen uitdagen om mee te doen in de
maatschappij is voor elk mens waardevol en een
recht. Om die reden is één van onze ambities dat
iedereen kan ‘meedoen op de best passende plek’.
Hiervoor werken we met zogenaamde ‘leerlijnen’.
Zo kunnen cliënten zich ontwikkelen op dezelfde of
naar een volgende trede op de participatieladder.
Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen
cliënten vaker een waardevolle rol vervullen als
stagiair, werknemer of vrijwilliger en zo hun
bijdrage leveren aan de samenleving.
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Rene
den Boer

Sanne Heins

‘Voor iedereen
een passende plek’

Gors heeft diverse vormen van innovatieve dagbesteding,
zoals De Opstap in Goes, het Pak het aan team en de
nieuwe locatie Hermesweg in Vlissingen. Verder is recent
een pilot Trajectcoaches gestart. Daarbij worden cliënten
begeleid om zich vanuit hun eigen vraag of behoefte verder
te ontwikkelen. Hierbij staat de vraag centraal: wat wil je
worden? Door deze vraag te stellen, ontstaat ruimte voor
individueel maatwerk. Cliënten komen in hun kracht te
staan en ontwikkelen zich zichtbaar.

Esther van den Brink is als manager nauw
betrokken bij de ambitie Innovatieve
dagbesteding. Zij vertelt dat Gors in een
stroomversnelling zit richting leren &
ontwikkelen. “Het doel is om per werkdomein
voorliggende leerlijnen te ontwikkelen, zodat
cliënten doelgericht kunnen werken aan
vaardigheden. Wij ondersteunen de teams in
methodisch werken. De teams ondersteunen de
cliënten en leiden ze (waar mogelijk) tot naar
een opleiding op niveau 1 of 2. Uiteraard blijft
het maatwerk met als belangrijkste doel voor
iedereen een passende werkplek”

Esther
van den Brink

Hermesweg in Vlissingen
‘500 flessen appelsap per week’
De Hermesweg in Vlissingen is een nieuwe locatie. Het was
aan Sanne Heins om de uitdaging aan te gaan en hier een
innovatieve dagbesteding aan te bieden. Vanzelfsprekend
vanuit de gedachte dat cliënten zich kunnen ontwikkelen
en naar vermogen kunnen meedoen op een volwaardige
plek in de samenleving. Het idee was om aanvullend te zijn
op het aanbod van Walcheren. Daarom is gekozen voor
de leerlijn: horeca en voedingsindustrie. “Omdat ik zelf in
de Zak van Zuid-Beveland woon, was de link met appels
snel gelegd. Wij willen een Zeeuws product maken, waarbij
we meerdere partijen helpen én verspilling tegengegaan.
Daarom kozen we voor de productie van appelsap.
Inmiddels persen wij 500 flesjes per week. Cliënten leren
werknemersvaardigheden, basisvaardigheden horeca
en schoonmaak, maar ook zijn er mogelijkheden voor
8

Dagbesteding, werken & leren

Later besteden we aandacht aan hun persoonlijke
ontwikkeling of het behalen van bepaalde certificaten.
Al diverse cliënten zijn van hieruit doorgestroomd naar
vrijwilligerswerk en betaald werk.”
ontwikkeling
als conciërge,
licht administratief
(balie)medewerker en
gastheer/vrouw. Vooralsnog
verkopen wij onze appelsap aan
SEC catering, maar, gelet op onze
gemotiveerde medewerkers, zullen wij in
de toekomst zeker ook op andere plaatsen onze
appelsap verkopen.”

Pak Het Aan team
‘Ze leren vooral werknemersvaardigheden’
Het Pak Het Aan team is een idee van Stefan Franke.
Ruim twee jaar geleden werkte hij het plan uit om cliënten
arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden. Inmiddels
heeft het team een vast onderkomen bij Hof Olmenstein.
Dagelijks gaan vijf tot negen medewerkers met of voor
het team aan de slag. “Het doel is dat de deelnemers
ontdekken waar hun interesses liggen, maar vervolgens
ook een vak aanleren. Dat kan in het groen zijn, maar
ook bij schilderen of de bouw. Eén van de medewerkers
is bijvoorbeeld uitgestroomd naar een fietsenmaker. Een
van de andere medewerkers helpt op Hof Olmenstein
in de keuken. Belangrijk is dat medewerkers eerst de
werknemersvaardigheden leren, zoals op tijd komen en
met schone kleren aan. Daarna kijken we verder naar wat
de mogelijkheden zijn. Dat kan bij ons, maar mogelijk ook
elders.”

De Opstap in Goes
‘Cliënten werken mee in het Woonzorgcentrum’
Woonzorgcentrum Randhof in Goes maakt deel uit van
Zorggroep Ter Weel. Hier werken dagelijks zes cliënten
van Gors. René den Boer is de initiatiefnemer van deze
samenwerking. “De cliënten werken mee bij reguliere
afdelingen zoals zorg, horeca, keuken, receptie, tuin of
technische dienst. Dit is natuurlijk afhankelijk van hun
mogelijkheden en ambities. In eerste instantie is het werk
gericht op de juiste beroepshouding. Dit heeft betrekking
op zaken als op tijd komen en de omgang met collega’s.

‘Fijn dat ik zo
verder kan komen’

Stefan Franke
en Shynna

Shynna werkte al enige tijd bij Juust en de bibliotheek in Vlissingen toen Stefan
Franke haar trajectcoach werd. De eerste vraag die hij haar stelde, was wat wil je
bereiken? Daarover was Shynna heel duidelijk: een vaste baan als schoonmaakster.
Dat werd het uitgangspunt bij de coaching die Stefan haar biedt.
Shynna vertelt dat het werk wat ze deed haar eigenlijk niet
lag. De winkel- en horecawerkzaamheden boden teveel
stress. “Ik zag steeds een lach op haar gezicht komen zodra
we over schoonmaak spraken”, vertelt Stefan. De eerste
mogelijkheid die hij haar kon bieden, was bij de Gors-locatie
aan de Nieuwe Haven. Daar is Shynna nu wekelijks aan de
slag met het schoonmaken van de algemene ruimtes.

Om haar doel te verwezenlijken, zetten Stefan en Shynna
op een rijtje wat ze daarvoor nodig heeft. Daaruit kwam
naar voren dat een opleiding goed zou zijn. Daarmee is
Shynna nu aan de slag. Bij Orionis in Vlissingen krijgt ze de
kans het vak te leren. Ze is in haar nopjes. “Het gaat steeds
beter. Met veel oefenen denk ik wel dat ik het kan. Het is
fijn dat ik op deze manier verder kan komen.”
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Puzzel

Mail de 10 verschillen voor 31 januari 2020 naar
communicatie@gors.nl en maak kans op leuke prijzen!

zoek de 10 verschillen

Door: Mohamad Abo Zarraa

bo
Mohamad A

Zarraa

Maak kennis
met Mohamad

Mohamad werd als kind getroffen door polio.
Dat is de reden waarom hij in een rolstoel
door het leven gaat. Mohamad woonde lang
met zijn gezin in Aleppo (Syrië). In die stad
woonden mensen met uiteenlopende religies
en
levensovertuigingen vreedzaam naast elkaar.
De burgeroorlog die in 2011 uitbrak, veranderd
e
alles.
Mohamad werd edelsmid en cartoonist. Zijn
rauwe, kritische tekeningen werden vaak
geweigerd door Syrische uitgevers. Ze verschene
n
wel in kranten in buurlanden en werden getoo
nd
op (inter)nationale exposities. In 2015 vluchtte
het gezin voor het geweld. Nu wonen ze in
Grijpskerke. Hier pakte Mohamad de draad als
cartoonist weer op. In zijn nieuwe tekeningen

geeft hij met zwar te humor commentaar op het
gruwelijke lot van zijn vaderland en verbeeldt
hij de ups en downs van zijn nieuwe leven in
Nederland.
In juni 2017 was een overzicht van zijn werk
te zien in gebouw GHL in Middelburg. Tijdens
de Vredesweek 2017 exposeerde hij in de
Ambassade van Vrede in Vlissingen. In oktober
van dat jaar was hij één van de exposanten op
Cartooning Syria, een internationale reizende
tentoonstelling met het werk van meer dan derti
g
Syrische cartoonisten.
Mohamad werkt momenteel in Galerie-Atelier
De
Kaai in Goes, waar zijn nieuwste werk te zien
is
(te bezoeken op maandag t/m vrijdag).
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Ervaringsdeskundigheid

‘Het is fijn om
je ervaringen
voor een ander
in te zetten’
“De meest bijzondere ervaring voor mij tot nu toe was de workshop
die ik op mijn oude school heb mogen verzorgen. Mijn boodschap
daarin is dat het leven niet altijd ‘rozengeur en maneschijn’ is, maar
dat er wél altijd kansen en mogelijkheden zijn.”

Verschillende levensgebieden

Duncan is sinds kort ervaringsdeskundige bij Gors. Net
als Dimitri en Menzo-Jan reageerde hij eind 2018 op de
vacature. Momenteel volgt hij de opleiding ‘Ik deel mijn
ervaring’ aan de Fontys hogeschool in Eindhoven. Dimitri
en Menzo-Jan stroomden eerder in en hebben deze
opleiding in de zomer van 2019 met succes afgerond.

De manieren waarop Duncan, Dimitri en Menzo-Jan
worden ingezet zijn divers. Dat maakt het werk voor
hen aantrekkelijk en de inzet voor anderen waardevol.
“Soms geven we voorlichting op scholen, andere keren
ondersteunen we cliënten. We verdelen de opdrachten
zo, dat we steeds ingezet worden op levensgebieden
waarin we deskundig zijn. Zo gebruiken we onze eigen
(leer)ervaringen om anderen te helpen. Daarnaast
komt het ook voor dat we meelezen met brieven van
het management. We beoordelen dan of deze zo
geschreven zijn, dat cliënten ze kunnen begrijpen. Het
geeft voldoening om mensen te kunnen helpen die in een
situatie zitten, die jezelf al eerder hebt meegemaakt.”

Presentatie voor leerlingen
Menzo-Jan reageerde op de vacature omdat hij zijn
persoonlijke ervaringen graag inzet voor anderen. “Ik
ben alcohol- en drugsverslaafd geweest en heb daardoor
veel meegemaakt en veel verloren. Waar mogelijk wil
ik mensen helpen met mijn verhaal. Laatst heb ik een
presentatie gegeven voor havoleerlingen. Ik ben blij met
de positieve reacties die ik kreeg. Het belangrijkste is dat
de leerlingen beseffen wat ze kunnen verliezen, als ze
hetzelfde pad kiezen als ik destijds.”

Ervaringsdeskundigen bij Gors

Begeleiding verhuizing

Ervaringsdeskundigen zijn mensen met een beperking die
hun eigen (leer)ervaringen gaan gebruiken om anderen te
helpen. De introductie van de functie Ervaringsdeskundige
is een initiatief van Carola van Schouwen. Zij zag de
meerwaarde hiervan voor cliënten van Gors. Inmiddels is
zij coach van de drie ervaringsdeskundigen die bij Gors
aan de slag zijn. “De meerwaarde van hun inzet is dat zij
iets kunnen bieden, dat mijn collega’s en ik niet kunnen. Zij
hebben immers ervaringen, die wij niet hebben. Daarnaast
maken zij vanuit nabijheid makkelijker contact met
cliënten. Zij vormen een belangrijke schakel tussen cliënt
en organisatie.”

Ook Dimitri neemt zijn eigen ervaringen mee in zijn
rol als ervaringsdeskundige. “Ik woon al sinds mijn
derde niet meer thuis en ben daardoor nauwelijks kind
geweest. Door deze situatie ben ik bovendien regelmatig
verhuisd. Die ervaring heb ik recent kunnen inzetten bij
de verhuizing van de dagbesteding op Walcheren. Samen
met Duncan hebben we een rol kunnen spelen bij het
in goede banen leiden ervan en het begeleiden van de
deelnemers. Het is fijn om te merken dat je iets kunt
betekenen voor een ander. Ook het management heeft
oog voor onze rol. Binnenkort gaan we evalueren. Voor mij
is het belangrijk dat zij onze adviezen serieus nemen.”
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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

VOOR KOPIËREN, PRINTEN, INBINDEN,
SCANNEN, GROOTFORMAAT, ETC. MET
PERSOONLIJK CONTACT, UITSTEKENDE
KWALITEIT EN EEN GOEDE PRIJS!
�
�
�

�

E
OP ZOEK NAAR ECRHT
!
S?
KE
AANPAK
!
EN
EK
ZO
STOP MET

e-mail info@kekprintservice.nl
telefoonnummer 0118-441930
Maandag 13.00 - 16.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00 uur
Handelsweg 28, 4387 PC Vlissingen

’.
AK HE T AA N TE AM
W IJ ZI JN HE T ‘Pvaring zijn we van alle
Door onze brede eraanpakkers zijn mensen
markten thuis! De t de arbeidsmarkt.
met een afstand to
EELDEN
ENKELE VOORB
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• KLEINE TIMMERW
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• TUINONDERHOUD
NGEN
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Vrije tijd

In je vrije tijd andere
mensen ontmoeten
Felgekleurde ballonnen, de vrije tijds clown Frederiek en heerlijke Hollandse meezingers
op de achtergrond. Het is duidelijk dat het deze donderdagmiddag feest is. Hof
Olmenstein in Goes is het decor voor een bijzondere jubileumreceptie. Vrije tijd De
Bevelanden en Vrije tijd Schouwen bestaan respectievelijk 20 en 10 jaar. De stralende
gezichten van de gasten vertellen dat deze mijlpalen zéker een feestje waard zijn.

Francisca Baas is coördinator Vrije tijd op de Bevelanden.
Samen met haar collega’s van Vrije tijd Schouwen en Vrije tijd
Walcheren is zij trots op de ontwikkeling die dit aanbod heeft
doorgemaakt. “Het is fantastisch om te zien waar we nu staan.
Twintig jaar geleden is het kleinschalig begonnen. Inmiddels
zijn we in drie regio’s actief en zijn we bezig met de opstart in
Zeeuws-Vlaanderen. Waar we ons in eerste instantie richtten
op bezoekers met een verstandelijke beperking, is inmiddels
de doelgroep verbreed. We bieden nu ook vrije tijd activiteiten
aan voor mensen met een licht-verstandelijke beperking,
lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel.”

mensen van andere zorginstellingen. Ik merk dat dit enorm
gewaardeerd wordt. Natuurlijk hebben de meeste bezoekers
thuis contacten, maar door naar onze activiteiten te komen,
ontmoeten ze andere mensen. En dat is waardevol.”

Uiteenlopende activiteiten
De activiteiten en uitstapjes worden in samenspraak met de
bezoekers en de vrijwilligers gepland. “Eigenlijk kijken we per
maand welke vrijwilligers beschikbaar zijn en wat we met hen
kunnen organiseren. We zijn voor 100% van hen afhankelijk.
Natuurlijk luisteren we ook goed naar de wensen van de
bezoekers. Populair is het wekelijkse eethuis, dit wordt druk
bezocht. Daarnaast doen we soms bijzondere uitstapjes,
zoals laatst naar de musical the Lion King. En als iemand een
speciaal verzoek heeft, dan proberen we dat ook te regelen.
Zo is onlangs één van de cliënten met een vrijwilliger, toevallig
ook fan, naar een wedstrijd van Feyenoord geweest.”

Deelnemen aan de maatschappij
Vrije tijd biedt cliënten volop mogelijkheden om lekker te
ontspannen en samen te zijn in de vrije tijd. Het hele jaar
door worden leuke uitstapjes en activiteiten georganiseerd,
zoals verschillende workshops waaronder creatief, bioscoop,
wandelentochten en bowlen. “Dit vrije tijd aanbod is
belangrijk. Hiermee kunnen mensen uit een isolement
komen en deelnemen aan de maatschappij. Dat aanbod is
er voor cliënten van Gors, maar ook voor buurtgenoten of

Interesse in het maandelijkse activiteitenprogramma?
www.gors.nl/aanbod/vrije-tijd
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Leny Seinen

met Robokat Justo

‘We maken ouder
worden bespreekbaar’
Ontmoeting, ontroering en samen beleven; de nieuwe cursus ‘Ouder worden’
is volgens Leny Seinen, medewerker Leren, een fantastisch voorbeeld van
mensgerichte ondersteuning. “Ook cliënten worden natuurlijk ouder. Met de
cursus werken we aan de bewustwording en acceptatie daarvan. Gelijktijdig
willen we cliënten ook helpen om de mooie kanten van het ouder worden te
ontdekken.”
Ondersteunen ouder wordende cliënt

Wie Leny spreekt, wordt direct duidelijk dat deze
cursus haar aan haar hart gaat. Net als de cliënten
zelf, geniet ze van de uren die ze samen doorbrengen.
“Het valt samen met de levensfase waarin ik zelf zit.
Ik ben ruim dertig jaar werkzaam bij Gors en merk
natuurlijk zelf ook dat ik ouder word. Deze cursus
biedt herkenning en de mogelijkheid om samen over
ouder worden te praten.”

De cursus ‘Ouder worden’ sluit nauw aan bij de
ambitie van Gors, die is gericht op het ondersteunen
van de ouder wordende cliënt. Om die reden
hebben Leny en andere medewerkers de leergang
Ouder wordende cliënt gevolgd. Deze werd verzorgd
door onder andere de stafverpleegkundige en de
consulent levensvragen. Voor Leny vormde deze
14

Ouder worden
Titel

Samen doen

kennis belangrijke input voor het cursusprogramma.
“Momenteel zit de cursus nog in de pilotfase. Ik
ben bij De Cirkel in Goes gestart met een groep van
tien deelnemers. Inmiddels zijn dit er zestien en
liggen er verzoeken van andere groepen, binnen en
buiten Gors. Natuurlijk gaan we nog evalueren, maar
de cursus wordt zeker opgenomen in het reguliere
cursusaanbod voor cliënten.”

Beleven is sowieso de rode draad in de lessen van
Leny. “Alles wat ik hoor, vergeet ik. Alles wat ik zie,
onthoud ik. Alles wat ik doe, weet ik. Vanuit deze
visie richten we de cursus in. Daarom doen we veel
dingen samen. We bekijken elkaars rimpels en grijze
haren, hebben fruit op tafel en doen een spelletje.
Het is duidelijk dat deze methode aanslaat.”

“We sluiten altijd af met muziek.
Heerlijk is het om de cliënten te
zien genieten.”
Alle facetten van ouder worden
De cursus bestaat momenteel uit zes lessen,
verspreid over zes weken. Iedere les komt een
ander onderwerp aan bod, zoals ouder worden en
wat is er allemaal anders geworden, veranderingen
in de dagindeling als bijvoorbeeld werk wegvalt
en de mensen om je heen. “Deze les is altijd erg
aangrijpend. Ik werk dan met de robotkat Justo.
Samen praten we over de persoon die belangrijk is in
iemands leven.” Tijdens de cursus wordt ook aandacht
besteed aan bewegen en gezond eten, vergeten en
onthouden waarbij dementie bespreekbaar wordt
gemaakt en zaken waar cliënten nu nog van kunnen
genieten. “We sluiten altijd af met muziek. Heerlijk is
het om de cliënten te zien genieten.”

Leny volgde
de cursussen
“Werken met
het levensverhaal bij ouderen”, “Met zorg ouder
worden”, “Verlies en veerkracht bij de oudere
mens” en Complementaire zorg bij ouderen”
binnen Gors ontwikkeld door team Expertise
en Behandeling vanuit de ambitie ouderen.
Een mooi voorbeeld waarbij het scholen van
medewerkers en cliënten samenkomt. Bij
de scholing door stafverpleegkundigen en
therapeuten wordt het ouder zijn gesimuleerd
met het verzwaringspak “Gert”.
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Medezeggenschap

‘Samen staan
wij rond de cliënt’
“Ouders, medewerkers, bestuurder maar ook wij van de
Centrale Cliëntenraad (CCR); wij staan in een kring rond
de cliënt en stellen zijn of haar belangen centraal. De CCR
speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het beleid. Hiervoor overleggen wij
regelmatig met de lokale cliëntenraden en met de Raad van Bestuur.”

Piet Pattenier

Piet Pattenier is één van de leden van de CCR. Al
enkele jaren zet hij zich in voor deze spreekbuis van
en voor cliënten. Aanvankelijk was zijn zoon lid. Piet
begeleidde hem. Toen het voor zijn zoon fysiek te
zwaar werd om deze functie te vervullen, nam hij deze
vrijwel automatisch van hem over. “Als ouder vind ik het
belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt.”

algemene kwesties, dan stellen we het aan orde in de
vergaderingen met de bestuurder. Dat overleg is altijd
prettig en opbouwend.”

Jaarplan
De CCR werkt aan de hand van een jaarplan. Daarin
staat onder andere wat de CCR wil bereiken en wat de
actiepunten zijn. Zo volgt de CCR de ontwikkelingen
rond de eigen regie voor medewerkers en cliënten en
wil de CCR een bijdrage leveren aan het versterken
van de medezeggenschap op de verschillende locaties.
“We hebben voor het komende jaar verschillende
actiepunten geformuleerd, waaronder het volgen van
de ontwikkelingen van het nieuwe reisaanbod voor
cliënten, participatie in het huisvestingsbeleid en
aandacht voor zinvolle dagbesteding. Aan het einde van
het jaar gaan we na welke actiepunten gerealiseerd zijn
en welke we meenemen naar 2020.”

Weten wat er speelt
De CCR bestaat voor ongeveer de helft uit
cliënten. De andere leden zijn, net als Piet,
oudervertegenwoordigers. Zij komen circa tien tot
twaalf keer per jaar samen. “We vergaderen de helft
van de tijd op locatie. Daarbij nodigen we de lokale
cliëntenraden uit om te horen wat er in die specifieke
regio speelt. Dat kan over alles gaan, zoals huisvesting,
financiën of personeel. Iedere lokale cliëntenraad
heeft een coach. Die ondersteunt hen en helpt waar
nodig bij het verwoorden van standpunten. Wij werken
bijvoorbeeld regelmatig met pictogrammen in de
notulen, om alles voor iedereen begrijpelijk te maken.
Aangekaarte zaken proberen we altijd met de lokale
begeleiders op te lossen. Lukt dat niet of zijn het

Meer weten over de Centrale Cliëntenraad?
Kijk op: www.gors.nl/zeggenschap
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Werken bij Gors

Gwendoline
Francke

Caroline Scheffers

Co Fluijt

FIT biedt vrijheid
en afwisseling

“Werken op verschillende locaties vind ik heel verfrissend en uitdagend. Een vaste
structuur wordt mij al snel te eentonig. De afwisseling is fijn en hoewel ik niet
overal even vaak kom, is het weldegelijk mogelijk een band op te bouwen met
cliënten. Een ander voordeel om als ‘fitter’ te werken, is de vrijheid die ik heb bij
het kiezen van mijn uren.”
Sinds de start van het Flexibel Inzetbaar Team (FIT)
werkt Caroline Scheffers als zogeheten ‘fitter’. Een
keuze die ze heel bewust maakte. “Ik verhuisde juist
naar Zeeland toen dit op mijn pad kwam. Het sprak mij
direct aan.” Het FIT heeft als doel roosterverstoringen
bij groepen op te lossen, bijvoorbeeld bij ziekte,
langdurige vervanging zoals zwangerschapsverlof of
het opvangen van een teamvergadering, met als doel
dat de cliëntenzorg doorgaat.

Verschillende contracten
Volgens Gwendoline Francke, coördinator FIT, is het
verhaal van Caroline heel herkenbaar. “Voor veel
‘fitters’ is het de combinatie van vrijheid en afwisseling
die deze manier van werken aantrekkelijk maakt. De
contracten die ‘fitters’ hebben, zijn divers en lopen van
2 uur tot 32 uur per week. ‘Fitters’ hebben vaak een
iets minder uitgebreid takenpakket. Hun voornaamste
focus ligt bij de cliënten. Juist daardoor kunnen zij
vaak meer tijd en aandacht geven aan de cliënten.”
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Waar ligt je hart?
Co Fluijt is inmiddels een half jaar in het FIT aan de slag.
Na een dienstverband van tien jaar elders, was hij op zoek
naar verandering. Wat precies was hem nog niet duidelijk.
Hij hoopt dat met zijn werk als ‘fitter’ te ontdekken. “Ik werk
nu òf bij een woongroep òf bij de dagbesteding. Ik merk
dat dit goed is. Het heeft mijn mening voor dagbesteding
veranderd. Ik ben het belang daarvan veel meer gaan
inzien.” Gwendoline vult aan dat dit ook een reden kan zijn
om te starten met FIT: uitzoeken waar je hart ligt.

Verder verbeteren
Nu het FIT circa twee jaar draait, ziet Gwendoline
mogelijkheden om de inzet van FIT verder te verbeteren.
“Roosterverstoringen zijn voor iedere groep vervelend,
zéker als deze uiteindelijk ook niet opgelost kunnen worden
door FIT. En natuurlijk, dat komt voor. Samen met de FITconsulenten wil ik er graag met alle groepen de schouders
onder zetten om te zoeken naar oplossingen. Ik heb volop
energie om samen aan de slag te gaan.”

Titel

Feiten en
cijfers over
Gors

Wij ondersteunen Kinderen,
(jong)volwassenen en senioren
Dit doen we met:
534 dagbesteding
356 woonbegeleiding
387 thuisbegeleiding

405 Leren
199 Vrije tijd
23 Behandelen

Zorg bieden

Onze ambities
NAH-specialist
De ouder wordende cliënt
Innovatieve dagbesteding
en arbeidsre-integratie
Complexe zorg

Onze speerpunten
voor 2020

315 VRIJWILLIGERS
660 MEDEWERKERS
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1 Arbeidsmarktproblematiek
2 Innovatie en technologie
3 Sterke teams

Titel

Gors heeft
locaties in
GOES
KOUDEKERKE

2004

8

MIDDELBURG
TERNEUZEN

Ontstaan in 2004
in huidige vorm

1

VLISSINGEN

(rechtsvoorgangers jaren 70)

7

6

21

ZIERIKZEE
4

4 kernwaarden

Betrouwbaar

Gepassioneerd

Professioneel

Samen

Onze missie:
Mensgerichte
ondersteuning

Volg ons op: www.gors.nl,
facebook, instagram en twitter
Of meld je aan voor onze gratis e-mail
nieuwsbrief via: www.gors.nl/e-nieuwsbrief
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Werken bij Gors

Wat een carrièreswitch
met je kan doen

Toch bleef het idee door Ellen’s hoofd spoken. Om die
reden schreef zij zich afgelopen zomer in voor de opleiding
MMZ-4 bij Scalda en solliciteerde ze bij Gors. “Ik werd
aangenomen! Ik werk nu gemiddeld drie dagen per week
op de woonlocatie Cavalier. Daarnaast ga ik één dag per
week naar school. Een enorme verandering. Mijn werk

bestaat nu uit zorg aan cliënten. Door een beperking
hebben zij hulp nodig bij dagelijkse verrichtingen.”

Brede glimlach
Wat dit werk voor Ellen zo bijzonder maakt, is dat ze wat
mag toevoegen aan het leven van een ander. “Wat ik niet
had voorzien, is de interactie met de cliënten en wat dat
mij brengt. Ik word daar zo blij van. Cliënten geven aan
wat ze nodig hebben en ik probeer het te geven. Intussen
hebben we gesprekken en vaak een hoop plezier. Aan
het eind van de dienst ga ik met een brede glimlach naar
huis.”

Ook een carrièreswitch maken?
Kijk op www.werkenbijgors.nl.

f
EEN GEDICHT VAN RIK
-De Kaai GEPRINT OP CANVAS
- Kek Print+Service VOORZIEN VAN GERECYCLED
HOUTEN HOUDER
- gemaakt bij de Onderneming -

datisbijzonder
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LETTERREEKS

info@datisbijzonder.nl

Exclusief verkrijgbaar bij De Kaai, gelimiteerde oplage

Ellen Kolijn-de Visser besloot op 50-jarige leeftijd
te kiezen voor de zorgsector. Ze deed dit na een
lange carrière als secretaresse. Natuurlijk had ze
haar twijfels. Was haar wil om ‘mensen te helpen’
voldoende motivatie om zo’n grote switch te
maken? “De enige zorg die ik in mijn leven geboden
had, was de zorg voor mijn zoon en dochter”,
vertelt ze lachend.

Ellen Kolijnde Visser

Werken bij Gors

Jennifer Lameijn

‘De nieuwe werkwijze vergt
een omslag in denken en doen’
Met de introductie van de zelfverantwoordelijke teams (ZVT) is de organisatiestructuur
van Gors veranderd. Zelfverantwoordelijke teams staan niet op zichzelf. Ze maken deel
uit van de organisatie als geheel. Vanuit de organisatie kunnen zij op ondersteuning
rekenen, bijvoorbeeld bij zaken die met medewerkers te maken hebben. Jennifer Lameijn
werkt sinds kort als personeelsconsulent. Een nieuwe functie, die volledig gericht is op het
zo goed mogelijk ondersteunen van teams bij zaken als werving en selectie, mobiliteit en
duurzame inzetbaarheid in samenwerking met de gezondheidsadviseur.
Het (hoofd)doel van de invoering van zelfverantwoordelijke
teams is het versterken en doorontwikkelen van zelfregie
van cliënten. Dit wordt bereikt door de cliëntgerichtheid,
eigenaarschap en het zelf organiserend vermogen binnen
teams te vergroten. “Deze werkwijze is voor vrijwel iedereen
nieuw. Logisch dus dat nog veel teams tegen vragen
aanlopen. Ik probeer ieder team zo goed mogelijk te
ondersteunen. Soms door samen zaken op te pakken, maar
soms ook door mee te denken of door te verwijzen naar een
collega.”

Diversiteit aan teams
Jennifer werkt samen met twee andere
personeelsconsulenten. Verder wordt de afdeling gevormd
door de personeelsadministratie en adviseurs. “In feite
zit onze functie daartussenin. De administratie voert veel
zaken uit, de adviseurs zijn beleidsmatig bezig en wij
ondersteunen de teams. We hebben vanzelfsprekend een
onderverdeling gemaakt ten aanzien van de teams die we
begeleiden. Dat vind ik persoonlijk erg leuk. Daardoor heb
ik met een grote diversiteit aan teams te maken.”
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Samen beslissen
De dagelijkse werkzaamheden van Jennifer zijn gevarieerd.
“Dit loopt uiteen van het in gang zetten van een wijziging
in uren of functie tot een sollicitatieprocedure of een
arbeidsvoorwaardengesprek.Door onze goede verbinding
met de locaties, hebben we ook een signalerende rol naar
het management. Een goed voorbeeld van de nieuwe
werkwijze is een vacature. Ik bespreek samen met het team
wat zij verwachten van een nieuwe collega en zet vervolgens
de sollicitatieprocedure in gang. De gesprekken voeren we
samen, vaak ook met een cliënt erbij. Ik adviseer welke
kandidaat naar mijn idee het beste aansluit, maar het team
beslist. Is de keuze gemaakt, dan zorg ik dat we de procedure
correct afronden en de kandidaat een voorstel doen. Het
is logisch dat dit wennen is. Voorheen had de unitmanager
een rol binnen de sollicitatieprocedure en hij of zij was hierin
eindverantwoordelijk. Nu moet je rekening houden met de
mening van al je collega’s. Dat vergt een omslag in denken
en doen. Dat is voor iedereen even zoeken, maar ik denk
zeker dat we over een jaar allemaal onze weg hierin hebben
gevonden.”

Woonbegeleiding

‘We krijgen
een landelijke,
rustieke sfeer’
Gors bouwt een nieuwe woonlocatie aan de Beethovenlaan in Goes. Begin december 2019
verhuizen de eerste bewoners. Eén van die bewoners is Catrien. Momenteel woont zij in
de Watertorenstraat in Goes. “Toen ik voor het eerst hoorde over de verhuizing vond ik
dat heel erg. Nu ik weet dat ik een hoekappartement krijg op de begane grond, ben ik
blij. Ik kan weer een poes in huis nemen en dat wilde ik heel graag.”

Catrien woont inmiddels vier jaar in Goes. Na een beroerte
(CVA) kampt zij met niet-aangeboren hersenletsel. Ze krijgt
ondersteuning bij haar dagelijks leven, maar staat daarnaast
nog volop haar mannetje. Het is misschien om die reden dat de
begeleider dacht dat de nieuwe interieurcommissie wel iets voor
haar zou zijn. “Toen ze dit voorstelde, heb ik maar besloten om
het te doen.”

Meepraten over de inrichting
Samen met andere toekomstige bewoners van de
Beethovenlaan heeft Catrien mogen meedenken en meepraten
over de inrichting van de vier gemeenschappelijke ruimtes
die het nieuwe gebouw gaat tellen. “We hebben gekozen voor
olijfgroen”, verklapt Catrien. “We krijgen heerlijke relaxstoelen en
natuurlijk stoelen voor aan de grote tafel. Het uitkiezen was erg
leuk. De leverancier had verschillende showmodellen neergezet
en we hebben als commissie uitgebreid kunnen ‘proefzitten’. De
keuze was niet moeilijk; we waren het snel met elkaar eens.”

Verlichting en decoratie
De kleur en de meubelen zorgen voor een landelijke, rustieke
sfeer, precies dat wat Catrien voor ogen had. En het werk is nog
niet gedaan. Catrien en de andere commissieleden zullen ook
nog meepraten over de verlichting en de decoratie. Natuurlijk
komt er ook overal een televisie te hangen. “Ik vind het heel leuk
om samen bijvoorbeeld naar voetbal te kijken. En, hoewel er
dus vier verschillende woongroepen zijn, kunnen we overal op
bezoek gaan. Dat vind ik erg leuk.”

verhuiswagen voor en dan kan alles mee. Alhoewel, alles,
misschien dat ik niet alles meeneem. Het is een mooi moment
om weer eens wat op te ruimen. Mijn vogeltjes gaan ook niet
met de verhuiswagen mee. Die worden door mijn zoon en
schoondochter verhuisd.”

Nieuwe woonlocatie
We hebben in de Beethovenlaan in Goes een nieuwe
woonvoorziening gebouwd. De locatie aan de Beethovenlaan
telt vier gangen waar telkens acht cliënten wonen. Zo
komen er cliënten (16) met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) en zijn er appartementen (8) voor bewoners met een
verstandelijke beperking. Voor de bewoners (8) met een
lichamelijke beperking zijn acht appartementen voorzien op
de begane grond. Mogelijk heeft een aantal van hen ook
beademingsondersteuning. Projectleider Valesca Lefeber is
enthousiast. “Ik ben onwijs blij met de inzet van iedereen, die
betrokken is bij de Beethovenlaan. Er komt veel bij kijken. Je ziet
dat iedereen alle zeilen bijzet om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. Er is een nauwe samenwerking tussen begeleiders,
zorgregisseurs, gedragsdeskundigen, manager, teamcoaches,
facilitaire medewerkers, ondersteunende diensten enzovoorts,
noem maar op! Allemaal met hetzelfde doel: een comfortabele
verhuizing en prettige woonomgeving voor de cliënten!”

Valesca Lefeber

Verhuizen
Over de verhuizing zelf maakt Catrien zich niet druk. Dat wordt
grotendeels voor haar geregeld. “Er rijdt straks een grote
22

Catrien

Thuisbegeleiding

Titel

Professionele
begeleiding in je huis
“Soms ga ik een stukje wandelen met een cliënt. Dat lijkt voor
buitenstaanders misschien nauwelijks werk, maar er zit altijd iets
achter. Mensen met autisme bijvoorbeeld praten op deze manier
makkelijker, dan als je recht tegenover ze zit. Andere cliënten durven
zelf niet naar buiten te gaan of willen meer bewegen. Alles wat we
samen doen, heeft een doel. Dat ligt vast in het ondersteuningsplan.”

Toon Hagenaar werkt als thuisbegeleider in
Zeeuws-Vlaanderen. Samen met circa tien collega’s
begeleiden zij ongeveer 80 cliënten, die verspreid over
Zeeuws-Vlaanderen wonen. Deze mensen variëren in
leeftijd van 18 tot 85 jaar en hebben een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking of er is
sprake van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
“Iedereen begeleidt zoveel mogelijk dezelfde cliënten,
maar we werken wel met duo’s. Dat is prettig, vooral
als zich iets voordoet waarover je even wilt overleggen
met een collega. Ook bij ziekte of verlof is het fijn dat
er een collega is waarmee de cliënt al bekend is.”

wel, maar ik laat de cliënt het zoveel mogelijk zelf
regelen.”

Alle aspecten van het dagelijks leven
Naast de actuele zaken, beslaat de thuisbegeleiding
vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven. “We
begeleiden op praktisch vlak, bijvoorbeeld bij het
structureren van het huishouden. Maar het gaat ook
over lichamelijk welbevinden, werk- en privérelaties
en ondersteuning op het psychische vlak. Het is nooit
afgemeten. Wel is er een ondersteuningsplan, zodat
duidelijk is op welk punt iemand ondersteuning nodig
heeft. De rapportages die we maken, kunnen cliënten
inzien. Dat wordt gewaardeerd. Sinds kort werken we
ook met ‘Tessa’, een klein, sociaal robotje. De eerste
Tessa die we hebben, staat bij een mevrouw thuis
en signaleert wanneer ze haar medicijnen of een
tussendoortje moet innemen. Als dit bevalt, zetten we
Tessa waarschijnlijk vaker in.”

Wat speelt er vandaag bij jou?
Toon geniet van zijn werk. “Ik hou van de
afwisseling. Dat biedt dit werk volop, juist vanwege
de verschillende cliënten. Ik word nog iedere keer
verrast.” De frequentie van de thuisbegeleiding wordt
in overleg met de cliënt bepaald. Veelal is dit twee
keer per week: één keer door mijn collega en de
andere keer door mij. Ook de duur varieert: sommigen
hebben genoeg aan een uur per week, bij anderen
blijft Toon langer. “Ik begin altijd met de vraag of er
iets speelt. Vaak is dat het geval. Dat kan van alles
zijn, van problemen op het werk of in de relatie tot
financiën, een ingewikkelde brief of het maken van
een afspraak met de huisarts. Ik probeer de cliënt
zoveel mogelijk in zijn eigen kracht te zetten. Een
telefoontje naar de dokter bijvoorbeeld begeleid ik

Gors in Zeeuws-Vlaanderen
Naast thuisbegeleiding, bieden wij ook dagbesteding
in Activiteitencentrum Zeeuwsch-Vlaanderen en
woonbegeleiding in de Cavalier, allebei te vinden in
Terneuzen.
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Talloze structuren
om jezelf in te verliezen
Wie het werk van Karhang Mui ziet,
kan niet anders dan geboeid kijken.
Wat zie ik? Wat bedoelt hij? Talloze
structuren creëren een wereld die je
niet kent. Of misschien toch wel. Soms
lijk je iets te herkennen, een boom, een
vogel of een strand. Maar de dimensies
zijn anders dan alles wat je eerder zag.
Het werk van Karhang nodigt uit om
lang te kijken en rond te dwalen in het
vele dat te zien valt, zónder dat je echt
weet waar je precies naar kijkt.

De Kaai in Goes. Daar werkt hij drie dagen per week.
Hij heeft een eigen werkplek, op de eerste verdieping,
rustig achterin, met uitzicht op oude bomen. Hier maakt
hij zijn karakteristieke kleurpotloodtekeningen. De
intense kleurvlakken roepen het gevoel op te kijken naar
tapijten van textiel en fluweel. De tekeningen lijken grote
plattegronden van landschappen, waarbij de aandacht
zowel wordt getrokken door de vele details als het
totaalbeeld.

Fascinerend werk
Zijn eerste tekeningen maakte Karhang met pastelkrijt
en verf. Maar kleurpotlood past beter bij hem. Daarmee
kan hij fijner, nauwkeuriger werken. In de loop van de tijd
verfijnen zijn tekeningen zich en kantelt het perspectief
van vooraanzicht naar bovenaanzicht, van dichtbij
naar veraf. We zoomen zo ver uit dat alleen structuren
overblijven. En in de structuren zoemen we weer in. Dit
klinkt heel tegenstrijdig, maar dit is juist wat zijn werk zo
fascinerend maakt.

Karhang Mui won dit jaar de tweede prijs van de Special
Award 2019. Dit is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende
kunstwedstrijd voor kunstenaars met een beperking,
georganiseerd door Special Arts. Karhang kreeg de
prijs uit handen van Marijke van Hees, voorzitter van de
Raad voor Cultuur. Met de uitreiking onderstreept de
raad dat het maken van kunst toegankelijk moet zijn
voor iedereen. Dat is van groot belang voor inclusie van
mensen met een beperking.

Meer zien?
Stap tussen 9:00 en 15:30 uur eens binnen bij
Galerie-Atelier De Kaai aan de J.A. van der
Goeskade 65 in Goes of kijk op galeriedekaai.nl

Intense kleurvlakken
Als kunstenaar wordt Karhang begeleid in Galerie-Atelier
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Greet Timmerman
en Jos Catsman

‘Groen Verbindt’ brengt
een hele wijk samen
‘Groen Verbindt’ is de naam een langlopend project in Zierikzee. Hiermee wordt
Stadsboerderij De Punt meer dan ooit het duurzame, groene middelpunt in de wijk
Poortambacht. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen
uitwisselen, waar ze kunnen leren en werken. Hiervan profiteren cliënten van Gors,
maar ook alle andere bewoners en bezoekers van de wijk.

Het enthousiasme waarmee projectmanager Greet Timmerman
van Gors en Jos Catsman van het NME (centrum voor natuur- en
milieu-educatie) over het project praten, werkt aanstekelijk. Je
voelt dat hier iets bijzonders gebeurt. En dat met een passie en
energie, die het project alleen daarom al uniek maken.

belangstellenden kennismaken met zilte producten uit de
directe omgeving.”

Voor iedereen leuk
De Stadsboerderij inspireert buurtbewoners om duurzame
keuzes te maken, zoals zonnepanelen, gebruik van regenwater
uit een regenton of het maken van compost. “Je ziet de
cliënten van Gors groeien. Ze voelen dit als hún boerderij
en gaan langzaam mee met de ontwikkelingen. Ze voelen
zich hier echt in hun kracht staan”, aldus Greet. Mooie
voorbeelden van samenwerking met het woonzorgcentrum
Borrendamme, openbare basisschool ’t Kofschip en Kibeokinderdagverblijf Wiedewei zijn bijvoorbeeld de slootjesexcursie
en de bodemdierendag. “We hebben in de sloot achter
Borrendamme diertjes verzameld en hebben deze in de hal van
het woonzorgcentrum samen met de bewoners bestudeerd.
Geweldig, dat is echt voor iedereen leuk”, vertelt Jos.

Enthousiaste ideeën
Het idee voor de samenwerking ontstond spontaan. NME
zocht een nieuwe ruimte, Gors zocht verbinding met de wijk
en woningbouwvereniging Zeeuwland maakt zich hard voor
een leefbare wijk. Andere partijen sloten aan, zoals SMWO,
Hart van Poortambacht en Rabobank Oosterschelde. Zo werd
een idee een plan, kwam er subsidie en konden Greet en Jos
hun enthousiaste ideeën gaan concretiseren. En dat gebeurt,
volop! “Ons plan bestaat uit drie thema’s, groen & gezond,
groen & klimaatbestending en groene omgeving”, vertellen de
dames. “Wat het eerste thema betreft, hebben we bijvoorbeeld
moestuinbakken en een kas bij de boerderij, kruidenbakken
bij de ingang en een aardbeienwand. Die worden verzorgd
door cliënten van Gors, maar we inspireren hiermee ook
buurtbewoners. Laatst hebben we een workshop georganiseerd
in samenwerking met de Zilte Academie Zeeland. Daar konden

Stadsboerderij De Punt biedt cliënten volop ruimte om te werken
en zo op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de
samenleving. Lees meer op www.stadsboederijdepunt.nl
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Twee nominaties bij
Special Media Awards 2019

Claudia en Lyanne

De Special Media Awards zijn dit jaar voor de eerste
keer uitgereikt. Twee cliënten, Claudia en Lyanne,
waren met hun vlogs genomineerd in de categorie
Nieuwkomer. Helaas vielen ze niet in de prijzen,
maar dat kon de pret niet drukken tijdens de
feestelijke avond bij Beeld en Geluid in Hilversum.

Mediawijsheidmanifest

Deze eerste, landelijke prijsuitreiking is bedoeld voor mensen
met een verstandelijke beperking die zelf media maken. De
uitreiking is een initiatief van zorgorganisatie Amerpoort.
Linda Vergouwen, mediacoach en trainer bij Gors, maakte
deel uit van de projectgroep. Zij benadrukt het belang van
social media. “Met deze Special Media Wards willen we
onderstrepen dat deze nieuwe mediakanalen niet alleen
synoniem zijn voor veel ellende voor cliënten. Er zijn namelijk
ook veel cliënten die hieraan enorm veel plezier beleven,

De Special Media Awards zijn onderdeel van de Week van de
Mediawijsheid. Voorafgaand aan de uitreiking overhandigde
Netwerk Mediawijsheid het Mediawijsheidmanifest
‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking
hebben recht op een leuk online leven’ aan minister
van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Meer dan 500
zorgorganisaties, beroepsprofessionals en betrokkenen
ondertekenden het manifest. Ze maken zich daarmee
sterk voor een betere ondersteuning in mediawijsheid van
jongeren met een licht verstandelijke beperking.

zoals Claudia en Lyanne.
Beide dames maken vlogs. Zo goed zelfs,
dat ze hiermee een nominatie verdienden en naar huis gaan
met een fantastisch juryrapport en klinkende cijfers. Je ziet
de dames verder terug in een mooi Facebook-filmpje met de
minister van Gehandicaptenzaken.”

KUNST
KLEURT
HET
LEVEN
Bij Galerie Atelier
De Kaai werken
talentvolle
kunstenaars met
een beperking.
In het atelier
wordt geschilderd,
getekend en grafiek
gemaakt. Speciale
aandacht is er voor
het schrijven van
proza en poëzie.
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ADRES
J.A. van der
Goeskade 65
in Goes

OPEN
9.00 t/m
15.30 uur

galeriedekaai.nl

Vrije tijd

Titel

Jos gaat jaarlijks
naar Concert at Sea
Wat acht jaar geleden begon als een uitstapje om de ‘drukte in zijn hoofd’ de baas
te blijven, is voor Jos en begeleider Marlies inmiddels een jaarlijkse traditie: een
bezoek aan Concert at Sea. Jos kijkt hier zijn ogen uit. Toch vertrekt hij nog voordat
alle festivalgangers zich melden op de Brouwersdam. Daartussen staan, is voor
hem veel te druk en onoverzichtelijk. Het leukste van de dag? “Friet en frikandel
eten”, lacht Jos, en inderdaad, ook dat hoort bij het jaarlijkse uitje met Marlies.

Jos is een echte muziekliefhebber. Hij houdt van Martin
Garrix, maar ook van K3. Natuurlijk vindt hij de muziek
van Bløf ook mooi, maar vooral tijdens Concert at Sea.
Het is leuk om achter het hek de eerste muzieknoten
op te vangen. De uitstapjes beginnen steevast om een
uur of elf, dan gaan Jos en Marlies op stap. Ze kijken
bij de hekken en proeven als eerste bezoekers de sfeer.
“Afgelopen jaar was het geweldig. Toen kreeg Jos de
VIP-kaart van Pascal Jacobsen, de zanger van Bløf,
omgehangen. Verder hebben we toen bij het podium
mogen kijken. Jos was enorm onder de indruk van alle
stroomkabels die er liepen”, vertelt Marlies.

Vertellen
Voor Jos is het spannend om over zijn bezoek aan
Concert at Sea te vertellen. Toch, zegt Marlies, kan hij
dat geweldig. “Soms hoor ik hem er zo over praten dat
het lijkt alsof hij echt overal zelf bij geweest is. Je zou
denken dat hij er twee dagen rondliep, in plaats van
twee uur”, vertelt ze lachend.

Verzameling souvenirs
Inmiddels heeft Jos een behoorlijke verzameling aan
Concert at Sea souvenirs in huis. Zijn gele keycord
herinnert hem dagelijks aan het feestelijke uitstapje
naar de Brouwersdam. Verder heeft hij tal van Concert
at Sea souvenirs, zoals een pet, t-shirts en zelfs
drumstokjes van Norman Bonink, de drummer van Bløf.
De connecties die Marlies heeft met deze Zeeuwse
band, helpen daar behoorlijk bij. Ook voor haar is het
een uitje om naar uit te kijken. “Dit doen we écht ieder
jaar. Zelfs toen ik ziek was en zwangerschapsverlof
had, zijn we er samen op uitgegaan.”
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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 koffie staat klaar!

Openingstijden:
ma t/m do:
13:00-17:00 uur

Inname spullen
tot 16:30 uur

stadsboerderij
×
×
×
×

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

Groenonderhoud
Timmerwerkplaats
haardhout verkoop
Atelier
en veel meer

Calandweg 1 - 0111-728 928 - info@ruilwinkelzierikzee.nl
Ruilwinkel Zierikzee is een initiatief van Gors en SMWO,
Mede mogelijk gemaakt door gemeente Schouwen-Duiveland.

Inpakken,
O mp a k k e n ,
Aanpakken!

NIEUWE LOCATIE
Handelsweg 28, Vlissingen

WE MAKEN DE MOOISTE ARTIKELEN
VAN HOUT, TEXTIEL, UPCYCLING.
DENK AAN KUSSENS, TASSEN,
MEUBELS, WOONACCESSOIRES, ETC.

1

Dr A.F. Philipsstraat 14, Goes
 productie@gors.nl
 0113-218811 f Productie.

Volg ons op facebook
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