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In de KIJKer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 22 oktober rolden we de rode loper nog eens uit voor ons personeelsfeest. 

Dat de goesting om te vieren groot was, bleek uit de grote opkomst. 

We zetten 22 medewerkers, die 25 jaar in dienst zijn, in de bloemetjes en mochten 28 
medewerkers feliciteren met hun welverdiende pensioen! 

Er werd lekker gesmuld en uit de bol gegaan op de dansvloer! 

Het was een geslaagde avond vol mooie herinneringen! 

 
 
Sarah Tobback 
Algemeen Directeur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BetOOG 
 

 

BETOOG Ga(n)Zet: Centrum Ganspoel is een zorgzame en aantrekkelijke werkgever! 

 

Het beleidsplan van Ganspoel telt 11 mooie en belangrijke doelstellingen. Al deze 
doelstellingen moeten bijdragen aan het realiseren van onze missie en visie.  

Centrum Ganspoel is een gevestigde waarde op vlak van zorg, onderwijs en 
ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of een 
meervoudige beperking. 
 
Om dit te kunnen realiseren, doen we beroep op meer dan 350 geëngageerde, 
gespecialiseerde en betrokken medewerkers. Dat Centrum Ganspoel al vele jaren een 
goede werkgever is, blijkt wel uit de anciënniteit en de leeftijd van de medewerkers. 
14% van onze medewerkers is ouder dan 60 jaar, 27% van de medewerkers is 55+. 
Mooie cijfers, zeker als meer dan 30 jaar anciënniteit geen uitzondering is! 
 
Weldra genieten deze medewerkers van een welverdiend pensioen. Ook de voorbije 
jaren verlieten 25 collega’s de organisatie om verder te genieten van het leven na 
Ganspoel, als jong-gepensioneerden. 
 
Gelukkig werd de voorbije jaren al sterk ingezet op het doorgeven van kennis, expertise, 
samen ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen met nieuwe collega’s en het 
aantrekken van nieuwe medewerkers.  
 
Ook in onze organisatie en onze sector geldt hetzelfde als in de hele maatschappij. Méér 
vacatures dan kandidaat medewerkers, vacatures die blijven open staan, vervangingen 
die niet ingevuld geraken, en dus ook… handen te kort. 
 
Zorgen voor anderen, begeleiden van mensen, … het is een job die veel voldoening en 
werkvreugde kan geven. En heel betekenisvol voor de mensen met een zorg- of 
ondersteuningsvraag. Het is een job die wel wat van je vraagt maar die je kan delen met 
collega’s. Samen verantwoordelijk, samen zorg dragen, samen werken. 
 
Binnen het eerste Covid-jaar kreeg de zorg een boost. Veel mensen wilden zich inzetten 
en deel uitmaken van de zorg. 
Nu, 2 jaar later, zien we toch een heel ander beeld. Covid-moeheid en een hoge mentale 
belasting. 
De solidariteitsgolf is geluwd en de energiecrisis steekt de kop op. 
 
Heel belangrijk dus om als stabiele zorginstelling in te zetten op medewerkers en onze 
organisatie nog aantrekkelijker te maken. 
Zorgzaam omgaan met medewerkers wordt nóg belangrijker en dus niet zomaar een 
belangrijke doelstelling binnen het beleidsplan van Centrum Ganspoel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Er werd eind 2021 een bevraging uitgevoerd mbt psychosociale risico’s. Algemeen zeker 
geen slechte resultaten, maar het kan zeker nog beter. 
 
Op organisatieniveau zijn er 3 grote thema’s waaraan we prioriteit zullen geven de 
komende jaren:  

- Inzetten op een betere balans tussen werk en privé: voorspelbaarheid van 
uurroosters verbeteren, normaliseren van de gevraagde flexibiliteit en behoud 
van autonomie van teams. 

- Interne communicatie: zowel inzetten op dialoog tussen medewerkers, teamleden 
en leidinggevenden, als werken aan duidelijke infodoorstroming en gebruik van 
communicatiekanalen. 

- Optimaliseren van de lerende organisatie: opleiding, vorming, intervisie, borgen 
van kennis en ervaring… op een manier die geen extra belasting legt op de dienst. 

 
Op deze manier willen we structureel werken aan een normale werkbelasting en 
werkdruk. 
Maar om dat te kunnen, is het belangrijk dat we vooral eerst alle medewerkers in huis 
hebben en onze vacatures ingevuld geraken. 
Aantrekken en behoud van medewerkers staat op dit moment op de agenda van elk 
team. Een rondgang en gesprek met elk team om concrete noden in kaart te brengen 
en gerichte acties te kunnen nemen, is momenteel aan de gang. 
Op deze manier kunnen we met een concreet actieplan aan de slag vanaf januari 2023. 
 
Maar ook jij kan je steentje bijdragen! 
Ken je iemand die interesse heeft om in onze fijne organisatie te komen werken? Ben je 
zelf geïnteresseerd?  
Wil je als werkstudent aan de slag? Zin om stage te lopen? Denk je er aan om je te 
heroriënteren?  
Wil je gewoon weten welke opties er zijn en of het iets voor jou kan zijn? 
 
Laat je niet tegenhouden en neem contact op! We zoeken het graag samen met jou uit! 
 
Meer info: 
https://www.ganspoel.be/Werken-bij/Werken-bij-Centrum-Ganspoel/Id/96/Algemeen 
 
https://www.facebook.com/ganspoel 
 
Linkedin: Centrum Ganspoel vzw 
 
Van harte welkom 
 
Sarah Tobback en alle Ganspoel medewerkers 
  

https://www.ganspoel.be/Werken-bij/Werken-bij-Centrum-Ganspoel/Id/96/Algemeen
https://www.facebook.com/ganspoel


  



De Gakkende Ouder 

 
 
 

Dit stukje wordt weer een race tegen de klok. Want, wil ik ongestoord nog wat woorden 
op papier krijgen, dan moet dat vóór Pieter straks ons huis en mijn computer weer 
inpalmt.  

Tussen omgeslagen bladen zoek ik naar wat ik hier vorig jaar rond deze tijd schreef… 
‘Het lange wachten’ heette het toen. Tja, ik zou daar probleemloos een vervolg aan 
kunnen breien want wachten, dat doen we, zeventien maanden na onze eerste stap in 
de procedure voor een meervraag, nog altijd. Niet meer op de opmaak van een 
ondersteuningsplan – dat deden we van ellende en om tijd te sparen uiteindelijk zelf – , 
maar op een beslissing van het Vaph i.v.m. onze vraag naar meer zorgbudget. Voor hen 
een routineklus, vermoeden we. Voor ons van onzegbaar belang voor de najaarsdagen 
van ons leven. Want, toegegeven, het zorgen weegt. Elke dag een beetje meer.  

Maar eerst deze jaarlijks weerkerende herfst nog eens uitzitten. Dat vacuüm met zijn 
slinkende dagen en uitdijend donker. Een tussentijd waarin we wegkruipen onder 
dekentjes met dampende koppen koffie of soep in de buurt. Tot eergisteren – het is 
vandaag 14 oktober – was die herfst best aangenaam en zonnig. Het roestige 
kleurengeweld is fotogeniek, dat wel, en in het bos hangt ook sfeer en gezelligheid.  

En toch … Als ik kon, plaatste ik een wielklem op de zomer. Sloeg ik de kilte die in avonden 
sluipt en de mist die over velden hangt gewoon over. Want ondanks de overvloed aan 
vruchten en pompoenen voel je de groeikracht sputteren en zit er mot in het licht.  

Bij Pieter merken we het ook. Als de grasmaaiers zwijgen en de schapen ’s avonds niet 
meer blaten, is er buiten voor hem nog bitter weinig te beleven. Dan laat hij, alsof hij toch 
een ingebouwde klok heeft, de ramen weer vaker dicht. Wordt zijn opstaan ’s ochtends 
weer korvee. Het liefst nestelt hij zich dan bij de knisperende haard, zijn jongste 
verjaardagscadeautje op schoot. 

Zo keert het leven zich weer naar binnen. We wachten op de winter en ook wel op een 
brief met goed nieuws.  

 

Ann G. 
Mama van Pieter uit Huis 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gansecho’s 

 
 
 
Op zoek naar ZEN in onze nieuwe (t)huizen.  

 
De voorbije jaren schreef ik in september een leuke tekst over de topactiviteiten tijdens 
de zomer. En ja hoor, die zijn er ook dit jaar geweest: een vakantie vol liedjes, versierde 
leefgroepen, 3 fijne themadagen en…. inpakken, opruimen en nog eens inpakken . 

Want in september was het op Ganspoel echt alle hens aan dek. De werf hield ons lang 
in spanning – er zijn van die dingen die moeilijk geheim te houden zijn voor bewoners – 
maar nu konden we eindelijk verhuizen!  
Terwijl begeleiding en werkmannen bedden, kasten, dozen, rolstoelen, douchebedden, 
zetels en zoveel meer uit de oude leefgroep haalden, werden kamers en leefruimtes in 
de nieuwBOUW zo snel mogelijk omgetoverd tot een nieuwe THUIS. Ondertussen 
werden bewoners ondergedompeld in enkele rustige activiteiten… ver weg van alle 
drukte. 

 

De CRDL (wordt uitgesproken als kreedel) moest getest worden en werd helemaal 
goedgekeurd . Met de CRDL kan je muziek maken via aanraking met de huid. We 
maakten met de bewoners van het toenmalige Huis 8 een kring waarbij iedereen elkaars 
hand vasthield. Wanneer de kring gesloten werd, kregen we prachtig geluid uit de CRDL 
en dat door wat te tokkelen of de arm van die buurman/-vrouw. Hoe zot is dat? Wat een 
leuke ervaring. In andere leefgroepen werd dit een een-op-eenmomentje met de 
begeleidster, maar dat maakte het niet minder leuk!  
Ook alle andere vormen van muziek slaan altijd aan op Ganspoel. We speelden traverso 
(lijkt op, maar niet helemaal, een dwarsfluit), viool en piano of combinaties van de drie. 
Maar evengoed trommelden we samen met de bewoners of klonk er een bel van veraf 
of dichtbij. Er waren wat liedjes die werden meegezongen en veel klanken om van te 
genieten! 

 

Er werden ook enkele naamkaartjes geknutseld. Want het zou toch leuk zijn als we vanaf 
dag 1 weten waar onze eigen kamer is (voor onszelf en ook een beetje voor de 
begeleiding, want alle deuren zien er hetzelfde uit hè).  
Het zonnetje was ons soms goedgezind en daar moesten we van profiteren… dus 
maakten we ook enkele wandelingen en werden er fietstochten georganiseerd.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Het viel me op hoe rustig onze bewoners die dag echt beleefd hebben. Eerlijk is eerlijk, 
ook tijdens de opvang moesten we al eens gaan zoeken naar het juiste materiaal dat 
ergens tussen oud en nieuw kon zweven.  We hebben een bed en een tillift, 
handschoenen check… Pampers? Ai :D Ik zie medicatie, maar waar zijn de fiches? 
Speciaal bestek of bordranden…  

 

Voor ons was elke opvang ook een kleine zoektocht, maar het was fijn om te zien dat, 
buiten enkele nieuwsgierigheden zoals “Wat zouden ze nu aan het doen zijn?” en “Straks 
slapen in mijn nieuwe kamer”, we toch voor wat rust konden zorgen op deze dag. 

 

Op één dag was natuurlijk niet alles uitgepakt of vonden we nog geen nieuwe routine. 
Het is onvermijdelijk dat er nog veel spanning hangt, terwijl iedereen op zoek is naar 
nieuwe rustpunten. Wat betreft het zoeken van routine of letterlijk: ‘de weg van je stoel 
naar je kamer’, ‘piekeren over de langere afstand naar die ene activiteit’ (en leren 
hoeveel tijd we hiervoor nodig hebben) terwijl de andere activiteit  op een nieuwe plaats 
doorgaat (en dus toch ook iets anders klinkt?). We zijn er nog niet, we doen even alles 
ineens: nieuwe gebouwen tijdens de opstart van het nieuwe werkjaar, het opvangen van 
het personeelstekort en afwezige collega’s. In sommige gevallen ook nog eens het leren 
kennen van nieuwe begeleiding/bewoners in dat nieuwe huis. Nee, dat fiks je niet op 1 
dag, zo goed is niemand. Maar uiteindelijk komt alles wel goed!  

Dus spring ik met heel veel enthousiasme en goesting in het nieuwe werkjaar!  

 

Nele Daenen 
Activiteitenbegeleidster FAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gansecho’s 

 
 
 
Uitstap naar het Afrikamuseum 
 
 
 

 

 

We zijn op 29 september naar het Afrikamuseum geweest. We zijn er met de bus naartoe 
gegaan. 

Daar hebben we veel activiteiten gedaan. 

We hebben eerst het gebouw rondgewandeld. 

Daarna hebben we veel ruikoefeningen gedaan. 

We proefden enkele dingetjes, zoals bakbananen en suikerriet. 

We hebben ook een soort voetbalspelletje gespeeld op een tafel. 

En ze hebben een verhaal over dieren verteld. 

’s Middags hebben we sandwiches gegeten. 

Dat was onze uitstap. 

 
 
I.T. van klas groen Bubao 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



#Ganspoel 
 
 
Webinar: Vraag het aan de vrederechter  
De kans om te weten te komen wat je al lang wou vragen aan de vrederechter 
omtrent het thema 'bewindvoering'.  
 

Wanneer je kind bescherming nodig heeft bij het beheer van geld of goederen, of bij 
beslissingen in het persoonlijke leven, kan je een bewindvoering aanvragen. Een 
bewindvoering regelt een bescherming op maat voor je meerderjarig kind. Dit is geen 
vanzelfsprekende keuze en veel ouders zitten met vragen, zoals:  

 Wie komt in aanmerking voor een bewindvoering en hoe vraag je het aan?  

 Hoe neemt de vrederechter een beslissing op maat?  

 Wie kan bewindvoerder worden en hoe gebeurt de opvolging?Kan ik kiezen wie mij 
als bewindvoerder opvolgt als het niet meer lukt?  

 Kunnen er meerdere bewindvoerders tegelijk aangesteld worden?  

 Wat wordt van mij als bewindvoerder verwacht? Is een jaarlijks verslag verplicht? 
Mag dit gewoon nog of moet dit vanaf nu digitaal gebeuren?  

 Kan een persoon die onder bewind staat een testament opmaken?  

 Als wij de zorg voor ons kind thuis opnemen, mogen wij dan een bedrag voorstellen 
voor ‘kost en inwoon’? Wat is hiervoor een billijk bedrag?  

 Kan een vrederechter me verplichten om een professionele bewindvoerder te 
nemen?  

 Welk bedrag mag een professionele bewindvoerder vragen als vergoeding?  

 Kan iemand die onder bewind staat huwen?  

 Kan ik kiezen tot welk vredegerecht we ons richten?  

 Kunnen wij vragen om de bewindvoering te herzien (te verstrengen of te 
versoepelen)?  

 ...  

 
Het zijn maar enkele van de vragen die het Gezin en Handicap krijgt op hun 
infomomenten of webinars rond 'bewindvoering'.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

Tijdens de webinar willen ze ouders de kans geven om zelf hun vragen omtrent 
bewindvoering voor te leggen aan de vrederechter. Deelnemers kunnen op voorhand 
aan hen hun vragen bezorgen via mail. Zij verzamelen de vragen, bundelen ze per 
thema en leggen ze voor aan de vrederechter. Tijdens de webinar kan je via de 
chatfunctie nog bijkomende vragen insturen. 

Spreker: 

Dirk Scheers, vrederechter kanton Kontich 

Wanneer:  

Woensdag 9 november 2022, om 13u30. (Past dit moment niet voor jou? Geen nood: na 
inschrijving kan je de replay bekijken tot 16 november. 

Praktisch: 

Een webinar is een infomoment dat je kan volgen vanaf je eigen laptop, tablet of PC, 
van bij je thuis. De spreker zit voor een camera en Gezin en Handicap zendt hun 
presentatie live uit. Als kijker ben je voor niemand zichtbaar of hoorbaar. 
Je moet niets installeren op je laptop of PC om het infomoment te kunnen volgen . 
Klikken op de link is voldoende om rechtstreeks mee te volgen. Dit is een privé link 
voor jou, gekoppeld aan je betaling. Gezin en Handicap biedt steeds een chatfunctie 
aan, waardoor je toch je vragen kan stellen aan de spreker(s) of andere kijkers. 
Heb je nog vragen over hoe een webinar in zijn werk gaat? 
Lees op de website van Gezin en Handicap even de meest gestelde vragen of neem 
contact met hen op. 
 
Inschrijven 

Inschrijven kan je gemakkelijk door naar hun channel te surfen en je in te schrijven 
voor deze webinar of een van hun andere webinars. 

 
 
  

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=e3c8750f64&e=7f0cb441a5
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=e3c8750f64&e=7f0cb441a5
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=f2fef49145&e=7f0cb441a5
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=445c834a34&e=7f0cb441a5


#Ganspoel 
 
 
Liefde inblikken 
Wat na ons? 
 
Inspiratiedag voor en door ouders Wijnegem 
Zaterdag 19 november  
Wie zorgt er voor je kind als jij er niet meer bent? 
 
Je bent ouder van een kind met een handicap en ligt wakker van de vraag ‘Wat na ons?’ 
Want je wil dat je kind, ook als jij de zorg niet meer kunt opnemen, comfortabel kan 
leven en kwaliteitsvolle ondersteuning zal krijgen. Je informeert je over de 
mogelijkheden van het erfrecht, je verkent of een (private) stichting of een maatschap 
een meerwaarde kan zijn, je overweegt een bewindvoering, je onderzoekt hoe je voor je 
kind dat niet (helemaal) voor zichzelf kan opkomen een ‘testament’ kan nalaten met 
concrete verwachtingen voor degenen die de zorg en ondersteuning zullen opnemen, 
enz. enz.  
Vaak is er echter een (grote) kloof tussen je goed informeren en het nemen van 
initiatieven. En toch … ‘iets’ regelen voor later geeft jullie gemoedsrust. En dat verdienen 
jullie!  
Tijdens deze inspiratiedag ‘Wat na ons?’ laten wij ouders, die een of ander initiatief voor 
later genomen hebben, aan het woord. En die initiatieven zijn zeer divers …  
• Wat kan je regelen om je kind later meer financiële zekerheid te bieden?  
• Hoe kan je geruststelling vinden op het gebied van woon- en dagondersteuning?  
• Hoe blik je jouw liefde in voor later?  
• Hoe kan je ervoor zorgen dat je kind ook later een kwaliteitsvol leven kan leiden?  
Laat je inspireren door de initiatieven en verhalen van andere ouders!  
Een dag vol praktische informatie en tips!  
Het volledige programma vind je op www.gezinenhandicap.be.  
• za 19_11_22| 9.30 u tot 16.30 u. | GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem (dichtbij 

Wijnegem Shopping Center - tram 5, vanuit het station Antwerpen-Centraal stopt voor 
de deur.)  

Schrijf je in: www.gezinenhandicap.be, 03 216 29 90  
- 45 euro per persoon / 60 euro per koppel - Leden van Gezin en Handicap of KVG  
- 60 euro per persoon / 75 euro per koppel - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG  
(Inclusief catering door ‘bits N bites’)  
Betaling gebeurt via factuur: geef ons je adresgegevens/factuurgegevens door.  
 
 

 
 

  



  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hoe inschrijven? 
Wil je graag deelnemen aan de workshops ?  
Schrijf je dan in via http://www.magentaproject.be/kalender-aanbod-0-14-jaar.html  
Indien de data niet passen kan je jouw gegevens invoeren op het aanmeldingsformulier 
en dan krijg je een mail als we een nieuw initiatief opzetten in je regio. Meer informatie 
over de workshops (incl. getuigenissen van ouders), over het Magenta-werkboek en het 
online-pakket vind je op www.magentaproject.be  
Voor meer info : magenta@kuleuven.be of tel Tel. +32 (0)16 194366 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


