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In de KIJKer 

Fototentoonstelling de Pit 

Via een oproep van Cera ‘arts in society’ kwam Charlotte Van Hooij in contact met Centrum Ganspoel. 
Als studente fotografie was zij op zoek naar een project voor haar eindwerk. Afgelopen schooljaar 
werden de jongeren van de Pit tijdens hun dagelijkse bezigheden op school, tijdens de 

woensdagnamiddagactiviteit en tijdens het 
sporten op beeld vastgelegd. Met de steun van de 
opvoeders van de Pit, leverde dit een erg fijn 
resultaat op.  

“To me, a photograph is just a piece of paper”, 
werd de mooie en toepasselijke naam voor  het 
afstudeerproject. 

Ondertussen hebben de foto’s al een hele weg 
afgelegd: van Tour & Taxis  in Brussel tijdens de 
tentoonstelling van de studenten fotografie naar 
de Felix in Tervuren voorbije zomer. Afgelopen 

periode waren er al enkele  beelden te bewonderen in Ganspoel en vanaf mei worden de volgende 
foto’s opgehangen. Kan je hier niet meer op wachten 
en wil je de volledige collectie gaan bekijken? Tot en 
met 12 mei kan je hiervoor terecht bij Opek in 
Leuven voor het project ‘Als ooit’.  
 

An Vanuytrecht 
Zorgmanager  

  



  

BetOOG 

Strategisch beleidsplan – update anno 2018 

Graag geven we jullie een update van het strategisch 
beleidsplan: welke doelen en acties realiseerden we 
in 2017? Welke doelen en acties stellen we voorop in 
2018? 

In het kader van zorgvernieuwing en perspectief 
2020 maakten we de overstap naar de 
persoonsvolgende financiering bij de 
meerderjarigen. Zowel voor gebruikers als personeel 
werden infosessies georganiseerd. Daarnaast 
werden de gebruikers ook individueel aangesproken. 
Nieuwe IDO’s (individuele 
dienstverleningsovereenkomsten) werden 
opgemaakt, besproken en ondertekend. Daarnaast 
werd het aanbod kortverblijf gefinaliseerd. In 2018 
willen we inzetten op het uitbreiden van het aanbod 
dagbesteding, en dit overstijgend voor MFC en FAM. 
In de toekomst zal het immers mogelijk zijn dat 
budgethouders een aanbod krijgen vanuit FAM 
terwijl ze toch in een MFC leefgroep verblijven. Hier 
willen we flexibel mee omgaan en ons naar 
organiseren. Wat de persoonsvolgende financiering 
voor minderjarigen betreft, is het nog stil en volgen 
we verder de ontwikkelingen.  

Naast de residentiële werking is er ook rond de 
mobiele en ambulante begeleidingen, zowel 
binnen rechtstreeks toegankelijke als niet 
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, hard 
gewerkt: het uitwerken van een visie en kader, het 
optimaleren van de administratie en organisatie, het 
ontwerpen van een folder, het in kaart brengen van 
opleidingsnoden voor mobiel/ambulante 
begeleiders, … en dit alles onder leiding van de 
nieuwe zorgmanager Sonia Meys.  

Als tweede strategische doelstelling stellen we 
voorop om kinderen en jongeren meer continuïteit 
te bieden tijdens weekends en vakanties. Daarom 
wordt onderzocht om, naast de reeds bestaande 
aparte weekendwerking binnen MFC, ook een 
leefgroep van het MFC continu te laten doorlopen 
tijdens weekends en vakanties. Dit biedt continuïteit 

voor de jongeren in deze leefgroep en 
ontlast ook de huidige weekendwerking.  

Als derde strategisch doelstelling willen 
we meer inhoudelijk gaan clusteren. 
Leefgroepen worden op basis van de 
zorgnoden van hun cliënten (bijvoorbeeld 
vooral nood aan structuur, zorg, 
ontwikkelingsstimulering) 
ondergebracht binnen een cluster. 
Bedoeling is dat binnen een cluster de 
leefgroepen nauwer gaan samenwerken. 
Dit gaat over expertise delen, maar 
eveneens over permanentie bieden aan 
elkaar, over bij elkaar inspringen 
(hetgeen vraagt om fysieke nabijheid van 
de leefgroepen van eenzelfde cluster bij 
elkaar). Doordat ook personeelsleden van 
de andere disciplines (therapeuten, 
orthopedagogen, …) zich engageren 
binnen een cluster, kunnen ze zich 
specialiseren om op die specifieke noden 
van hun cliënten een gepast antwoord te 
bieden. Binnen de inhoudelijke clustering 
stellen we expertise uitwisseling voorop. 
Werkgroepen gaan weldra aan de start 
om deze clustering vorm te geven.  

Hoe omgaan (preventief en reactief) met 

moeilijk hanteerbaar gedrag van 
cliënten zal zeker deel uit maken van de 
expertise binnen een van de clusters. 
Momenteel worden het ‘cahier’ en de 
cursus rond moeilijk hanteerbaar gedrag 



  

Zorghaiku 
 
Omarm en mantel 
me, van hier tot waar het kan. 
Hou me zorgend warm. 
 

©Ann 
 

herwerkt. Deze zullen in september klaar zijn. 

Een andere vernieuwde initiatiecursus is deze rond 
‘contextgericht werken’. Hierin wordt de visie van 
Ganspoel omtrent het omgaan met ouders en het 
netwerk van de cliënt uitgedragen.  

Verdergaand op expertise delen en uitdragen, 
willen we ook in 2018 inzetten op het borgen en 
doorgeven van de expertise van medewerkers die de 
komende jaren zullen uitstromen. Ook een visie op 
het delen van handicap specifieke kennis met 
externen wordt uitgewerkt. 

Op vlak van profilering zetten we Ganspoel in 2017 
op de voorgrond door het Internationaal ICEVI 
congres in Brugge mee te organiseren. In 2018 zetten 
we in op naambekendheid door het verspreiden van 
onze nieuwe folders.   

Naast zorg voor de cliënt en zorg voor de organisatie, 
willen we ook zorg dragen voor onze medewerkers. 
De werkgroep psychosociaal welzijn zal dit jaar de 
focus leggen op het  fysiek en psychisch welbevinden 
van medewerkers met oog op het bewaken van 
balans draagkracht-draaglast en burn-out preventie. 
Leidinggevenden gaan zich eveneens  toeleggen op 

het beheersen van methodieken voor het 
voeren van functioneringsgesprekken.  

Samen met de teamcoördinatoren van 
leefgroepen MFC is er gewerkt aan een 
hernieuwde functieomschrijving TC.  

Op vlak van digitalisering tenslotte heeft 
het MFC en FAM de overstap gemaakt 
naar het communicatiesysteem 
ZorgOnline en wordt binnen BuBaO sinds 
vorig schooljaar gewerkt met Integrado, 
een digitaal systeem van 
handelingsplanning. Tegen 2019 worden 
alle uurroosterplanners klaargestoomd 
om te werken met het digitale systeem 
voor uurroosterplanning MPleo.  

Dit alles zouden we niet kunnen 
realiseren zonder de inzet van onze 
medewerkers, sterk gedreven vanuit 
de wens om kwaliteit van zorg te 
blijven bieden aan al onze cliënten.  

Bedankt daarvoor! 

Katelijne Domen 
Orthopedagoog

 

  

(MANTEL)ZORG 

 
Zal ik je mantel zijn? 

Je handen 
en 

je ogen, 
je stem of 

je verstand? 
 

Als jij dat wil, 
sla ik 

mijn mantel 
om je heen 

 
zolang het kan. 

 
©Ann 

 



  

GansEcho’s 

 

Toneel 

Vrijdag 26 januari was  een Hoogdag in 
Ganspoel. Onze  acteurs, die doorgaans 
door het leven gaan als ‘Bewoners Van 
Huis 8’, stonden opnieuw op de planken 
voor hun jaarlijks optreden. Dit jaar was 
het toneel geïnspireerd op het dagelijks 
reilen en zeilen binnen een  familie. Het 
schijnt dat er zelfs een tv-show naar 
genoemd werd? Zo goed ben ik echter 
niet thuis in die toch wel aparte 
leefwereld van beroemde acteurs.  

Om  te laten zien dat zelfs ónze steracteurs van Ganspoel ook maar gewone mensen zijn, hadden ze 
iemand uitgenodigd vanuit hun midden. Margot Hallemans, ook wel gekend als Hanne uit Familie, 
bleek de ideale kandidaat te zijn. Ze was zelfs zo onder de indruk dat ze met iedereen op de foto wilde.   

Improvisatie schijnt hoog aangeschreven te zijn binnen deze groep.  Het zal u dus niet verbazen dat 
er geregeld van het script werd afgeweken. “Spontaniteit brengt kleur en vooropstelde lijntjes zijn 
saai” was het motto van het optreden. De acteurs zijn dan ook met brio geslaagd in hun opzet. De 
regisseurs Véronique en Riet stonden erbij en keken ernaar.  Een heel jaar werken aan een scenario, 
teksten uit het hoofd leren, de juiste positie in de camera en op het moment van de waarheid maken 
de acteurs een eigen versie van het script. De regisseurs keken echter vol vertrouwen toe. Er is nu 
eenmaal geen twijfel over het talent van onze toneelspelers.   

We kwamen ook wat nieuwtjes te weten. Zo bleek dat onze mannelijke acteurs stiekem een boontje 
hebben voor jonge blonde poppemiekes en dat de liefde van de man door de maag gaat... Kristel bleek 
op zoek naar de prins op het roze paard en met veel  hoefgetrappel stonden de kandidaten in de rij 
om hun juiste vraag te stellen aan de prinses. Een blind date scène op Ganspoel, dat klinkt als een 
uitnodiging op een vervolgverhaal.     

De sfeer zat er dik in en er werd zelfs gezongen. De toneelspelers gaven een voorzet en zongen het 
eerste deuntje, het publiek volgde al gauw met zang en applaus. Kortom, de afwezigen hadden 
ongelijk.  Gelukkig is er een herkansing  volgend jaar.  Zullen we dan te weten komen wie de prins op 
het roze paard is geworden of volgt er een heel nieuw avontuur?   

Acteurs: Danny, Kris, Kristel, Eric, Koen, Peggy, Tim en Stijn 
Regie: Véronique Van Overmeire, Riet Verbeeck 
Gastrol: Margot  
Redactie: Nathalie Jouck 

Nathalie Jouck 
verpleegkundige 



  

Carnaval Kannibal 

Donderdag 8 februari, een gezellige drukte daalt neer over de lagere 
school.  
De keuze om af te wijken van de kerstmarkt en te kiezen voor een 
nieuw concept ‘Carnaval Kannibal’ is toch spannend. 

Langzaamaan maakt de lange gang plaats voor circustenten en een 
spiegelpaleis. Spotten we daar ergens een clown? Onze waarzeggers 
voorspellen een leuke avond, vol met lekker eten. De kraampjes 
serveren eten van over de hele wereld: gaande van Nasi goreng, naar 
hotdogs, tot goei ‘ballekes met kriekskes’. 

Het was een geslaagde avond, 
waarvan de opbrengst (690 
euro) integraal naar de 
Cliniclowns gaat. 

We zien jullie volgend jaar zeker 
graag terug!  

Groeten,  

De lagere school 
 
 
 

Ganzeweetjes 

Gezocht!  

Ben jij de ouder van een kind met een visuele beperking dat schoolloopt in het gewoon onderwijs 
en heb je interesse om een belangengroep mee op te richten? 
Momenteel heeft onze doelgroep leerlingen in het gewoon onderwijs geen vertegenwoordiging. 
Door een belangengroep te organiseren kunnen we aansluiten op de overlegmomenten op het 
ministerie van onderwijs om zo de stem van ouders te laten weerklinken. 
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar ingrid.vandenbempt@otganspoel.be 
 

Dag van de zorg… 

Ook Ganspoel tekent present op de Dag van de Zorg in Huldenberg 
 
Op een ijskoude achttiende maart zette Lokaal Dienstencentrum ’t Pijlijser voor het eerst zijn 
deuren open voor een uniek initiatief.. Zorginstellingen uit Groot Huldenberg – WZC Ter Meeren 
Neerijse, WZC Keyhof Huldenberg, en Centrum Ganspoel vzw - konden zich, samen met het LDC zelf 
en de Sport- en Cultuurdienst van de gemeente, op die manier tonen aan een ruimer publiek. Er 

mailto:ingrid.vandenbempt@otganspoel.be


  

Verantwoordelijke uitgever: 

Centrum Ganspoel vzw – Ganspoel 2 – 3040 Huldenberg – tel. 02/686 00 40 – 
e-mail admin@ganspoel.be – www.ganspoel.be 

was voor elk wat wils: een knutselatelier, eendjes vissen en een digitale bowling voor de jongsten 
en pannenkoeken, verse soep of een fris drankje voor een kleine honger of dorst. Er waren 
rondleidingen, infobrochures allerhande en vooral veel vrijwilligers om bezoekers te woord te 
staan, te leiden, te laven of te spijzigen. Zoveel handen die zorg en welzijn in onze regio dragen! 
 
Ann G.  
mama van Pieter uit Huis 14 

Wist je dat… 

 We altijd op zoek zijn naar tips en weetjes? Heb je er eentje? Dan mag je dit doormailen naar 
info@ganspoel.be.  

 
 

#Ganspoel 

 

 
 

Pop-up People Made 13 maart – 07 april Diestsestraat 208 – 3000 Leuven 

Joka-kamp 9 april – 13 april Centrum Ganspoel - http://www.jokaweb.be  

Fuif van de Pit – Pret & 

Plezier 

26 april Zaal Ter Dijle – Sint-Agatha -Rode 

Het leven is een 

cabaret! 

 

Zaterdag 28 april 2018: 20u30 - 

Zondag 29 april 2018: 14u 

Zaterdag 5 mei 2018: 20u30 - Zondag 

6 mei 2018: 14u 

in GC de Bosuil - tickets www.debosuil.be 

Ekseeko en Overijse Concertband 

OT-tweedaagse 4 & 5 mei Centrum Ganspoel – voor kinderen uit het 

ondersteuningsteam 

Jongerenhoogdag Donderdag 17 mei Voor alle kinderen die verblijven in Centrum 

Ganspoel 

Ontmoetingsdag 

kleuters en 1e leerjaar 

OT Ganspoel 

Zaterdag 16 juni Deboeshoeve Tienen 

 

Communie en vormsel Vrijdag 18 mei  

Zomerfeest Zaterdag 2 juni Iedereen is welkom vanaf 11u30! 

Ogustwandeling + 

bloemschikken 

Zondag 10 juni om 14u30 Vertrek a/h plattelandscafé – info en 

inschrijven: 

www.ganspoel.be/watwedoen/platteland of 

info@ganspoel.be  

Gansspel 16 juli t.e.m. 3 augustus www.tgansspel.be 

Permanentieweken 9 juli t.e.m. 13 juli EN  

13 augustus t.e.m. 17 augustus 

 

Colofon 

Sarah Tobback 
Sam Leys 
Katelijne Domen 
Sonia Meys 
Dunja Robeyns 
An Vanuytrecht 
Nathalie Jouck 
Ann Gysemberg 
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