
Overal in het land is er een nijpend 
tekort aan zorgpersoneel. Veel perso-
neel is afwezig door ziekte en vacatures 
raken niet of met moeite ingevuld. Ook 
Centrum Ganspoel is dringend op zoek 
naar nieuwe collega’s. Misschien ben jij 
wel de geknipte persoon!

Waarom Ganspoel?
Centrum Ganspoel hecht veel belang 
aan het creëren van een aangename 
leef-, leer- en werkomgeving. Daarbij 
is het bieden van kwaliteitsvolle zorg 
en onderwijs het uitgangspunt. Om dat 
te realiseren zijn betrokken en gespe-
cialiseerde medewerkers het grootste 
kapitaal van de organisatie. Respect, 
betrokkenheid en waardering zijn drie 
kernwaarden. Samen verantwoordelijk, 
voor iedereen, en in alles wat we doen. 
Wie in Centrum Ganspoel wil werken, 
kan zich vinden in deze waarden en 
draagt ze mee uit.

Centrum Ganspoel staat en valt bij het 
enthousiasme en de motivatie van de 
teams. Het zet dan ook volop in op 
een aangename werkomgeving met 
de nodige uitdagingen en kansen voor 
medewerkers. Een informele sfeer, 
waar een open overlegcultuur centraal 
staat en ieders talent tot zijn recht kan 
komen, draagt daartoe bij. De begelei-
ding van de specifieke doelgroep vraagt 
ook een specifieke kennis en expertise. 
Daarom is het belangrijk dat er voldoen-
de tijd en ruimte is om kennis te delen 
en bij te leren.

Toppers uit Huldenberg
Daarnaast blijft het zoeken naar manie-
ren om het werk werkbaar te houden. 
Met oog voor een gezond evenwicht 
tussen de noden van de organisatie 
en de wensen van de medewerkers. 
Binnen Centrum Ganspoel vzw zijn dat 
er meer dan 350, in uiteenlopende dis-

ciplines. Binnen de rechtstreekse zorg 
en onderwijs gaat het om leerkrachten, 
kinderverzorgers, leefgroepbegeleiders, 
verpleegkundigen, zorgkundigen, ergo-
therapeuten, logopedisten, kinesi- 
therapeuten, orthopedagogen, maat-
schappelijk werkers… Op deze pagina’s 
getuigen Karina, Katia, An, Lore en Heidi 
– vijf toppers uit Huldenberg – over hún 
droomjob in Ganspoel.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitda-
ging en heb je interesse in de zorg? Wil 
je bovendien een job dichtbij huis? Dan 
ben je zeker op het juiste adres! Check 
de vacatures op www.Ganspoel.be.

Centrum Ganspoel:  
ook jij een werkgever dichtbij huis?
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Welzijn

Karina  
Thielemans,  
kinesitherapeute:  
“Fijn, fun en nooit 
alleen”
“Als Jonggivers bij 
de Scouts en Gidsen 
Loonbeek – dus in 

mijn jonge jaren – kwamen we af en 
toe een jongere halen om de zondag-
activiteit mee samen te doen. Ik vond 
dat altijd een heel leuke zondagna-
middag. Toen al dacht ik: hier wil ik wel 
werken! Er was toen nog alleen maar 
het hoofdgebouw, de Villa en Gebouw 
53. Intussen werk ik al 36 jaren lang 
als kinesitherapeut in een heel fijn en 
sterk team. In Ganspoel werken is hard 
werken, maar fijn en fun! Je wordt erg 
gewaardeerd, vooral door de kinderen, 
jongeren en bewoners waarmee je 
werkt. Werken in Ganspoel geeft voldoe-
ning en geeft je een fijn gevoel, elke dag 
weer opnieuw! Je werkt in een team en 
haast nooit alleen. Leve de kiné’s!”

Katia Pevenage,  
verpleegkundige: 
“Regelmatig  
lachen in een  
familiale sfeer”
“Ik heb spontaan 
gesolliciteerd als 
verpleegkundige in 

Centrum Ganspoel omdat het vlakbij 
huis is en het ook zeer mooi gelegen is 
in de velden. Ik had toen nog geen er-
varing met werken met mensen met een 
beperking of visusproblematiek en vond 
dit een fijne uitdaging. Het is een functie 
met veel variatie, zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid. 
De combinatie van een multifunctioneel 
centrum met een flexibel aanbod voor 
meerderjarigen en schoolgaande kinde-
ren op dezelfde locatie vind ik heel fijn. 
Het maakt deel uit van de eigenheid van 
Centrum Ganspoel. De samenwerking 
met collega’s van verschillende discipli-
nes is belangrijk, laagdrempelig en aan-
genaam wat maakt dat je met de nodige 
kennis je werk kan uitvoeren. Ik hou ook 

van de gezellige sfeer, er wordt regel-
matig gelachen. Het dagelijks contact 
met bewoners en begeleiding maakt dat 
er een familiale sfeer hangt. Centrum 
Ganspoel heeft een sterke expertise die 
zij ook naar buiten draagt. Personeel 
krijgt verschillende opleidingskansen 
intern en ook extern. Dit draagt bij tot 
persoonlijke ontwikkeling en kennis/ex-
pertise in het uitoefenen van je werk.”

 
An Taymans,  
begeleidster  
De Pit: “In 42 jaar 
nog geen  
moment spijt”
“Ik kwam als kind 
met mijn ouders 
naar de Vlaamse 

kermissen in Ganspoel waar van alles te 
doen was. Dat was mijn eerste contact 
met Ganspoel en met de kinderen die 
er verbleven. Dat was een enorme ver-
rijking waardoor ik besefte dat het wel 
iets voor mij kon zijn. Later heb ik dan 
ook het geluk gehad om er te mogen 
gaan werken. Dat ik dichtbij woonde, 
was mooi meegenomen. Ik zou het heel 
zeker opnieuw doen en heb in de 42 
jaar dat ik er werk nog geen moment 
spijt gehad van mijn jobkeuze.” 

 
Lore Socquet, 
ergotherapeute: 
“Geen filestress”
“Ganspoel heeft al 
van kleins af aan 
een speciaal plekje 
in mijn hart. Ik heb 
Ganspoel als kind 

leren kennen dankzij 't Gansspel (de 
inclusieve speelpleinwerking) en vond 
het geweldig en leerrijk om te zien hoe 
al de kindjes op hun manier betrokken 
werden bij het dagelijkse leven en de 
aangeboden activiteiten. Ik ben op-
gegroeid in Huldenberg en ben dan 
later vakantiejobs en vrijwilligerswerk 
in Ganspoel gaan doen. Toen ik verder 
ging studeren, besliste ik al snel om 
voor ergotherapie te gaan. Ondertussen 

heb ik al van verschillende jobs binnen 
Ganspoel mogen proeven. Ik werkte er 
al als begeleidster en ergotherapeut in 
verschillende groepen en leerde zo al 
veel bij. Wat mij aantrok in Ganspoel? 
De aangename vriendschappelijke 
sfeer, de diversiteit binnen onze prach-
tige doelgroep, de mogelijkheid om bij 
te leren én de prachtige omgeving. En 
dat op een kwartiertje rijden van bij mij 
thuis. Geen filestress dus ;-)”

 
Heidi Greven, 
begeleidster  
Priesterdelle: 
"Deel van het 
dorp"
“Toen ik 18 was, deed 
ik vrijwilligerswerk 
in Ganspoel en al na 

de eerste dag ging ik naar huis met het 
idee: als je hiervoor kan studeren, dan 
wil ik dat doen! Na een paar omzwer-
vingen heb ik de keuze gemaakt om te 
solliciteren bij Ganspoel. Ik had geluk 
dat Priesterdelle opgestart werd en ik 
onmiddellijk aan de slag kon. Ik sloeg 
twee vliegen in een klap: terug naar de 
bewoners met wie ik 15 jaar eerder ken-
nismaakte én dichter bij huis werken.
Ik heb het me nooit beklaagd. Integen-
deel: Ganspoel is een fijne werkgever 
en ik heb er fijne collega's. Zowel 
bewoners als collega's bezorgen mij 
altijd een positieve energie, ook als er 
wat meer stress is op sommige vlakken. 
Ik ben ook blij dat ik vanuit het wonen 
in Huldenberg binnen Priesterdelle mee 
kan zorgen voor meer inclusie van onze 
bewoners. Het is fijn om wat mensen 
te kennen in het dorp en ze te laten 
kennismaken met Centrum Ganspoel. 
Aan de andere kant is het ook tof om 
zelf nieuwe dorpsgenoten te leren 
kennen omdat ze door de bewoners 
aan me voorgesteld worden. Ik ben blij 
om te mogen ervaren dat Ganspoel 
echt moeite doet om deel van het dorp 
te zijn, ook al ligt de campus wat verder 
afgelegen.”


