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Het GielsBos

wil een veilige en geborgen thuis
bieden aan volwassenen en kinderen
met een beperking.
We bieden deze mensen
en hun leefomgeving een brede
ondersteuning vanuit ervaring en
professionalisme. Zo stellen we hen in
staat een eigen leven uit te bouwen
en hun dromen na te jagen.
Altijd staat maximale
levenskwaliteit
centraal.

Onze visie op cliënten,
medewerkers en organisatie
vertrekt vanuit

a
rg
visie hie

6 waarden:
Cliëntgestuurd,
Integer,
Inclusief,
Open,
Participatief,
Professioneel.
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1. CLIëntge
st

uurd we beginnen... met luisteren.
cli
ë

en
nt

Onze cliënten zijn
kinderen en volwassenen met
een beperking. We willen voor veel
van hen iets betekenen, al kunnen we niet
alles voor iedereen. De intensieve verzorging
of gedrags- en emotionele stoornissen ervaren
we als een positieve uitdaging.

De organisatie toetst haar
beleid(sbeslissingen) af aan het
belang voor de cliënt.

ni
sat
ie

We vertrekken vanuit de persoonlijke behoeften
en individuele mogelijkheden en talenten van
onze cliënten. Hierbij houden we steeds rekeDe vraag van cliënten stuurt de
ning met hun beperkingen. We dragen bij
organisatie. Dit resulteert in
aan hun levenskwaliteit: een leven dat
ondersteuning op maat.
werkelijk zo goed als mogelijk en
‘goed genoeg’ is.
Medewerkers
hebben het talent om
betekenisvolle relaties aan te gaan
met cliënten: een warmmenselijke
verbondenheid vanuit respect voor ieders eigenheid. Zonder relatie geen gepaste ondersteuning.

a
org

e
ew
med

Zulke relaties zijn een stevige basis om cliënten
stimulerend-coachend te ondersteunen in hun
persoonlijke ontplooiing.
Medewerkerstevredenheid gaat hand in
hand met cliëntentevredenheid.

rk
ers
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2. integer we kunnen op
elk

aar bouwen.

Cliënten en hun
netwerk verdienen
steeds een respectvolle
en persoonlijke omgang.
Zo creëren we ruimte voor
hun eigenheid en respecteren
we hun persoonlijke
levenssfeer.

Onze kerntaak is sociaal
ondernemen in welzijn.
Onze cliënten hebben elk een eigen,
uniek verhaal dat we willen leren kennen.
Want hoe groot de organisatie ook is
en wordt, de cliënt en zijn
netwerk ervaren de ondersteuning
steeds als kleinschalig
en gepersonaliseerd.

Iedere
medewerker
krijgt aandacht, waardering en respect van zijn collega’s,
leidinggevenden, cliënten en hun netwerk.
Dat maakt ons sterk om samen te werken in
het belang van de cliënt en om te handelen vanuit
zelfvertrouwen en echtheid (authenticiteit).

sa
tie

cliënten

i
n
a
org

ew
med

Op ons kan je rekenen. Afspraken worden
nagekomen. Keuzes worden afgetoetst aan
algemeen aanvaarde normen.
Medewerkers delen hun ambities met die
van de organisatie: missie en visie zijn
doorleefd. Leidinggevenden
leven dit voor.

er
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s
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3. inclusief we schakele
ni

edereen in.

cliën
te
n

We bouwen actief mee aan een maatschappij
waarin iedereen kan samenleven en –werken
met personen met een beperking.
We profileren ons, maken ons bekend,
en dragen bij aan een positieve
beeldvorming rond personen
met een beperking.

Diversiteit in medewerkers
helpt ons om verbondenheid met de
maatschappij te creëren.

sa
tie

We geloven in inclusie op
maat van de cliënt!
We ondersteunen hen actief in het
vinden van een eigen plek in de
samenleving.
Niet de plaats waar je woont maar
de verbondenheid met die
samenleving creëert
volwaardig burgerschap.

Wonen in Het GielsBos is een
keuze tussen diverse woonvormen op
diverse locaties. Van groepswonen tot
autonoom wonen. Dit weerspiegelt zich ook
in de daginvulling.

i
n
a
org

e
med

Medewerkers zijn meer dan onze
betaalde krachten: zonder vrijwilligers,
stagiairs, familie, vrienden, kennissen,
passanten ... lukt het ons niet.

w
er
ker
s

002_009_werktekst visieboompjes.indd 4

7/02/14 08:10

4. open we houden een ope
nb

lik.

clië
n

n
te

Een open communicatie en
permanente dialoog met onze
cliënten en hun netwerk:
we beseffen hoe belangrijk dit is!

Het GielsBos is een open
voorziening die een actieve rol
speelt in het aangaan en uitbouwen van
samenwerkingsverbanden. Wij zien intersectorale samenwerking als een antwoord op
vraaggestuurde ondersteuning.
We spelen in op ontwikkelingen en nieuwe vragen
vanuit de samenleving die meerwaarde creëren voor
onze cliënten.

at
ie

Zo bouwen we aan een dynamische organisatie die
open staat voor nieuwe doelgroepen en ondersteuningsvormen. We passen ons aan veranderende
In deze dialoog betrekken we actief
omstandigheden aan, en stemmen vraag en
de cliënt en staat hij centraal.
aanbod voortdurend op elkaar af.
Kortom: we zijn makkelijk toegankelijk
We zeggen
voor iedereen met een vraag.
de dingen graag zoals
ze zijn. In onze organisatie
waarderen we constructieve
feedback als positief. Letterlijk
iedereen in de organisatie is
rechtstreeks aanspreekbaar.

is
n
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e
med

Medewerkers staan open voor een
gezonde mix van continuïteit,
innovatie en verandering.

we
rke
rs
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ief we maken het samen waar.

med
ew
er

5. Participa
t

De organisatie
rs wordt gedragen
e
k medewerkers die sterkdoorzijncompetente
in leren en die

hun loopbaan zelf vorm geven. Een effectief loopbaanbeleid ondersteunt hen hierin.

Onze medewerkers zijn geëngageerd: elk vanuit hun eigen
plek in de organisatie nemen zij hun verantwoordelijkheid en
‘eigenaarschap’ ten volle op en tonen zij initiatief.
Het zijn ook sterke teamspelers, die gemotiveerd zijn om samen
aan doelen te werken. Leidinggevenden promoten en waarderen
samenwerking en initiatief.

We stimuleren dit door een effectief leiderschap. Dit vergt
flexibiliteit in de stijl van onze leidinggevenden, met een duidelijk
accent op inspirerend, coachend en participatief leiding geven.
Leidinggevenden zorgen voor een werkklimaat dat het
competentie- en autonomiegevoel van medewerkers én teams versterkt.
We geloven in de kracht van de
Vrijwilligers maken mee het
juiste medewerker op de juiste plaats, van
verschil en worden in
mensen inzetten op domeinen waar ze goed in zijn
Zorg en
hun inzet erkend en
en van verantwoordelijkheden die op het juiste niveau
ondersteuning zijn steeds een gedeelde
gecoacht.
in de organisatie worden gelegd.
inzet: van zowel medewerkers als de cliënt
en zijn netwerk. We nemen niet meer zorg en
Participatie aan besluitvorming leidt tot beslissingen met een
ondersteuning over dan nodig.
Waar mogelijk versterken we de cliënt en het
breed draagvlak. Zo moedigen we leidinggevenden op elk niveau
netwerk. Bovendien maken we duidelijke afspraken:
in de organisatie aan om verantwoordelijkheid te nemen en leiderwie kan wat doen? Zo zijn we partners in de zorg.
schap te tonen.

ten
n
ë
cli

Het GielsBos waardeert de betrokkenheid en deskundigheid van het netwerk, zowel individueel als collectief.
Wij hebben ook oog voor hun specifieke noden en de
manier waarop wij hen hierin kunnen ondersteunen.
Daarnaast gaan we ook in dialoog met
reguliere organisaties, verenigingen,
hulpverleners, …
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Deze organisatie voert een open dialoog met alle belanghebbenden
zodat beslissingen breed gedragen worden, en realiseert schaalverkleining in aansturing en communicatie.
We leveren een waardevolle bijdrage aan het provinciaal en
lokaal welzijnsbeleid, en de positie van personen met
een beperking in de reguliere zorg.
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6. Professi
on

eel we doen het elke dag beter.

maar een dagelijks doel voor ogen in
de ondersteuning van cliënten
en hun netwerk.

en

clië
nt
‘Kwaliteit’ is geen hol woord,

We evalueren technieken en methoden op hun doelmatigheid en doeltreffendheid, en sturen bij
waar nodig. Het zijn hefbomen om het individueel
ondersteuningsplan (IOP) te realiseren.
De methodiek van ondersteuningsplanning is een
intensief en periodiek herhaald proces dat
richtinggevend is voor ons handelen.

We voelen een
sterke verantwoordelijkheid
voor het doeltreffend en doelmatig
inzetten van de publieke middelen
waarmee we werken. Dit resulteert in zoeken
naar meer met dezelfde middelen: we koppelen
een performant zelfevaluatiesysteem aan een
uitdagend jaarplan, en we benutten de voordelen van
onze schaalgrootte optimaal. We gaan ook actief op
zoek naar nieuwe middelen.

Om onze ambities waar te maken is een gezond
financieel beleid noodzakelijk. Dit vertalen we
enerzijds in kostenbewust omgaan met de middelen,
en anderzijds in continue investering in de toekomst
van de organisatie, in kwaliteit van ondersteuning
Medewerkers geven hun relatie met cliënten vorm
en in een moderne infrastructuur en uitrusting.
vanuit de dynamiek tussen acceptatie, houvast en
Het resultaat is betaalbare kwaliteitszorg die
ruimte, en werken continu aan de best
toegankelijk is voor een brede
mogelijke afstemming
waaier aan cliënten.
op alle levensdomeinen.
Medewerkers
vinden het normaal om te leren uit
fouten én uit wat goed gaat, en
te zoeken naar verdieping.
Iedere medewerker verdiept zijn professionele
basishouding, zijn ervaring en expertise,
en zijn resultaatgericht handelen.

ie

t
a
s
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a
g
or

medewer

r
ke

De professionaliteit van onze medewerkers
verdient waardering zowel als erkenning door hun
leidinggevenden. We delen onze kennis en
ervaring met collega’s. Verantwoord
handelen staat immers centraal.
Procedures zijn ondergeschikt aan deze
professionaliteit.

s

002_009_werktekst visieboompjes.indd 7

7/02/14 08:10

Strategis
che doelstelli
ngen 2019-2025
va ndaag
en
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We zorgen ervoor dat werken in
Het GielsBos uitdagend interessant is,
zodat we de sterkste kandidaten
Hier is gerichte aandacht voor nodig:
aantrekken én onze uitstekende
we schakelen bv. digitale hulpmedewerkers prikkelen en motiveren.
middelen in en zoeken naar schaalSamen dragen we zorg voor
voordelen. Zo gaan we optimaal
tevreden en gezonde
en spaarzaam om met onze
We zijn ambitieus,
collega’s.
middelen en houden we de
en willen trekkers
kwaliteit van onze diensten
zijn in vernieuwende zorg.
betaalbaar.

aan o nze p

e
lan

et

We ontwikkelen
een kwaliteitskader dat het
ideale evenwicht opzoekt tussen
autonomie en regelgeving. Enerzijds
hebben onze teams en medewerkers
ruime vrijheid en autonomie, en
anderzijds ervaren ze voldoende
richtlijnen en invulling om veilig en
gestructureerd te kunnen werken.
Levenskwaliteit is en blijft dé
norm voor de zorg van
de toekomst.
t
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We zoeken dus actief partners
op die ons voeden met de laatste
inzichten en kennis. Zo brengen we
een stevig verankerde, hedendaagse
visie op zorg in praktijk.
We hebben expertise en slimme
samenwerkingen nodig,
en investeren hier
bewust in.
z

d

V l ot t

en

We kunnen nog baat
halen bij vereenvoudiging
van processen en op die manier
vlotter en makkelijker samenwerken.

we
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jd

Omdat werken aangenaam
en verrijkend moet zijn,
omringen we ons met gedreven
en professionele mensen.

de

Onze afvalberg kan ook nog kleiner.
En niet onbelangrijk: we dragen zorg
voor de natuur en de bossen die ons
omringen, zodat mens en dier
er optimaal van kunnen
genieten.
e

wi

o

a

lk

Gr

De natuur en het
klimaat liggen ons nauw aan
het hart.We dragen ons steentje
bij door in te zetten op
energiezuinige infrastructuur en
hernieuwbare energie.

Ook

vo

e

We denken dan aan woorden
als divers, toegankelijk,
kwalitatief, gespecialiseerd,
persoonlijk…

We gebruiken onze infrastructuur
ten volle om allerlei activiteiten
en samenwerkingen te
organiseren of
ontvangen.
v

er

zorg

Meer

ag

d w e rk e n

ie

fm

Samenwerken met
partners zoals lokale besturen
en culturele centra brengt een
nieuwe dynamiek teweeg: uitwisseling
met andere mensen en groepen in de
samenleving, waar onze cliënten vandaag
nog (te) weinig contact mee hebben.

* we denken bv. aan ouderenzorg
of kinderopvang, enz.

oe
ng

at

Als werknemers
van Het GielsBos willen we
creatief en ondernemend zijn.
We denken voortdurend
na over wat we doen en aanbieden.
De behoeften van onze cliënten
veranderen en wij zijn daar klaar voor.
We vinden voor ieder potje een deksel.

n

e

De wereld is een dorp,
en wij ook. In de toekomst
verwelkomen we ook andere
doelgroepen en partners,
nieuwe initiatieven en woonvormen*
in ons midden, op ons domein in Gierle
en daarbuiten. We kijken dus ook met
open blik naar fase 5 van Masterplan
Wonen. We willen de wereld dichterbij
brengen, én onszelf in de
wereld zetten.
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