
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. We bieden antwoorden op hun vragen 
en doen dit binnen hun eigen context en op de verschillende Ganspoel locaties.

Je kan bij Centrum Ganspoel terecht voor buitengewoon basisonderwijs, 
warme zorg op maat en expertise over visuele en meervoudige beperkingen. 

Missie

Missie en visie — Centrum Ganspoel

Visie
We staan voor: 

Zorg, onderwijs en ondersteuning op maat

De individuele vraag van de persoon geeft richting aan het 
ondersteuningsaanbod. Onze medewerkers met verschillende specialisaties 
in uiteenlopende disciplines werken geïntegreerd samen om een optimaal 
(visueel) aangepaste leef- en leeromgeving te creëren. 

Een continu, divers en flexibel aanbod

Centrum Ganspoel biedt diverse ondersteuningsvormen aan en garandeert 
continuïteit in het zorgaanbod, volledig op maat van elke persoon. Trajecten 
kunnen kort- of langdurend zijn en ook gecombineerde trajecten zijn mogelijk. 

Expertise en innovatie 

We bouwen continu verder aan onze expertise en blijven inzetten op 
innovatie binnen het ondersteuningsaanbod. Dat doen we in samenwerking 
en via uitwisseling met externe partners.

We willen kenbaar zijn als:

• ‘Centrum’ Ganspoel, waar medewerkers uit verschillende disciplines 
samen verantwoordelijk zijn voor een ondersteuningsaanbod op maat. 

• Innovatief expertisecentrum dat zijn kernexpertise duidelijk uitstraalt. 

• Goede werkgever - met oog voor het welzijn van zijn medewerkers 
en een gezonde werk-privébalans - die de competenties van elke 
medewerker strategisch inzet.  

• Campus met een toegankelijke, moderne en groene infrastructuur. 

• Organisatie met een herkenbare en heldere interne/externe 
communicatie, in combinatie met een overzichtelijke organisatiestructuur 
waarin de rollen en mandaten duidelijk zijn voor elke medewerker.  

• Inclusief centrum dat inzet op sociaal ondernemen en toegankelijk is 
voor externen.

Bij alles wat we doen, dragen we 5 kernwaarden hoog in het vaandel. Deze waarden vormen samen het zorgzaam DNA van Centrum Ganspoel.

Betrokkenheid 

Onze empathische houding en emotionele 
verbondenheid uiten zich in warme betrokkenheid 
die een meerwaarde vormt voor de kinderen, 
jongeren en volwassenen én hun omgeving.

Kwaliteit

Onze dienstverlening blijft voldoen aan  
de behoeften en de verwachtingen van de 

persoon in kwestie, zijn omgeving 
en de maatschappij.

Respect

Wij respecteren en erkennen de unieke 
waarde, stijl, eigenheid en gevoelens van  

elke persoon. 

Verantwoordelijkheid

Centrum Ganspoel hanteert een proactieve 
ingesteldheid en motivatie. Wij blijven alert 
voor signalen met een mogelijke impact op 

de veiligheid en kwaliteit van onze zorg. 

Waardering 

Wij vertrekken vanuit evenwaardigheid. 
We zorgen ervoor dat de talenten van elk 
individu opgemerkt en benoemd worden,  

en volledig tot hun recht komen.


