Volwassenenwerking
voor personen met een visuele en/of
meervoudige beperking

Volwassenenwerking

Doelgroep



Wat bieden wij?
Binnen de volwassenenwerking van Centrum Ganspoel bieden we
warme zorg en ondersteuning op maat aan personen met een
visuele en/of meervoudige beperking en dit doorheen hun hele
volwassen leven.

Ondersteuningsfuncties
Het hele jaar door kan je bij ons terecht voor:
 woon- en/of dagondersteuning
 individuele ondersteuning die kan
bestaan uit:
psychosociale ondersteuning, praktische
hulp, globale individuele ondersteuning
 kortverblijf

Volwassenen met een visueel (meervoudige) beperking
Volwassenen met een meervoudige beperking

Leefgroepwerking
De leefgroep is een veilige plek waar de bewoners ondersteund
worden door een interdisciplinair team dat zorg op maat biedt.
Voor WOONondersteuning kan de persoon met een beperking
terecht in meerdere woningen op de campus en in een duowoning
in het centrum van Huldenberg. De indeling van de leefgroepen is
gebaseerd op de ondersteuningsvraag
van de bewoners.
De DAGondersteuning wordt overkoepelend georganiseerd op
maat van de individuele noden. Er is een ruim en gevarieerd
aanbod van activiteiten:
 eenvoudige arbeidsgerichte taken
 basale activiteiten
 bewegingsactiviteiten
 ateliers
 muziek
 …

Interdisciplinair team
Binnen Centrum Ganspoel werken we interdisciplinair. In een team
werken mensen met verschillende disciplines aan dezelfde
doelstellingen voor een volwassenen. Elk teamlid werkt vanuit eigen
expertise en een eigen takkenpakket.
Leefgroepbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding
van de bewoners en de aansturing van het groepsgebeuren in de
leefgroep.
Therapeuten staan in voor individuele of groepstherapieën
(ergotherapeut, logopedist, kinesist, psychologische begeleiding en
muziek).
De medische ondersteuning en opvolging wordt verzekerd door
een medisch team waar verschillende disciplines vertegenwoordigd
zijn.
Onder begeleiding van de orthopedagoog zorgt het
interdisciplinaire team ervoor dat de ondersteuningsvragen van
de bewoner en het aanbod gebundeld zijn in het individueel
handelingsplan.
Er is hierbij steeds overleg en samenwerking met het netwerk. De
maatschappelijk werker coördineert deze samenwerking.

Logeren en kortopvang
Soms is er nood aan tijdelijke woon- en /of dagondersteuning voor
personen met een beperking omdat het netwerk even geen
ondersteuning kan bieden of extra ondersteuning nodig heeft.
We luisteren naar de ondersteuningsvraag en organiseren deze
tijdelijke ondersteuning binnen de bestaande leefgroepwerking. De
dagondersteuning wordt zo goed mogelijk aangepast aan de
noden van de persoon en binnen de mogelijkheden van de werking

Mobiele en ambulante begeleiding
Wanneer personen met een visuele en/of meervoudige beperking
kiezen voor ondersteuning of een woonvorm in de buurt van het
netwerk, is er soms nood aan specifieke ondersteuning met
betrekking tot de visuele of meervoudige problematiek.
Vanuit Centrum Ganspoel werken we samen met de andere
zorgaanbieders en zijn gecombineerde trajecten mogelijk.
We geven advies op maat met betrekking tot het ondersteunen
van personen met een visuele en/of meervoudige beperking.

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

respect
betrokkenheid
verantwoordelijkheid

Kostprijs en modaliteiten
Deze zijn afhankelijk van de vraag en huidige ondersteuning. We
zoeken dit samen uit. Je kan in Centrum Ganspoel terecht met een
persoonsvolgend budget (voucher en cash).
Alle ondersteuningsvormen kunnen aangeboden worden onder
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet rechtstreeks
toegankelijke hulp (nRTH).

kwaliteit
waardering

Praktisch
Heeft u interesse in ons aanbod of wenst u contact op te nemen?
02/686.00.40

Samenwerkingsverbanden
Centrum Ganspoel vzw is erkend en vergund door het VAPH.
Centrum Ganspoel vzw heeft vele partners en maakt deel uit van
meerdere samenwerkingsverbanden.
Meer info kan je terugvinden op de website.

info@ganspoel.be

Bezoek onze website: www.ganspoel.be
www.facebook.be/ganspoel
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