
ACTIVITEITENCENTrum

Samen sterk 
in werk!

Arbeidszorgmethodiek
via Arbeidsmatige Activiteiten (AmA)

Team Activering



WIE ZIJN WIJ?

ONZE VISIE?

WAT DOEN WE?

VOOR WIE?

VOOR WIE NIET?

Het Activiteitencentrum van Team Activering  
is al sinds 1994 actief in het nemen  van aller-
lei activeringsinitiatieven in de regio. Via acti-

vering willen we mensen met een psychische 
kwetsbaarheid terug maximaal een plaats in 
de maatschappij laten innemen.

Overkoepelend binnen de werking van Hestia  
hanteren we  de Herstelvisie . 
Cliënten staan met hun wensen en noden cen-
traal en het terug opnemen van rollen binnen 
de maatschappij is het doel. 
Hierbij  wordt vertrokken  vanuit de aanwezi-
ge krachten en talenten en wordt op maat een 
traject uitgewerkt.
Via arbeid een  nieuwe maatschappelijke rol 

opnemen kan herstelbevorderend werken en 
opnieuw een toekomstperspectief bieden. Er 
wordt steeds samen met het netwerk naar de 
voor de cliënt meest optimale inschakeling op 
maatschappelijk niveau gestreefd. 

De basisvisie van waaruit we werken, is dat 
iedereen recht heeft op arbeid of een andere 
vorm van zinvolle dagbesteding. 

Binnen ons activiteitencentrum krijgt ieder-
een arbeidszorg aangeboden.
Voor de ene zal het accent meer liggen op 
Zorg, voor de andere zal het aspect Arbeid op 
de voorgrond staan.
Tegenwoordig worden deze activiteiten vaak 
benoemd als Arbeidsmatige Activiteiten 
(AMA)

Onze activiteiten worden georganiseerd in een 
omgeving die veiligheid biedt.
Arbeid wordt hooggewaardeerd  en heeft heel 
wat positieve eigenschappen.
De doelstelling binnen het activiteitencen-
trum is tweeledig.

Enerzijds bieden wij “werk op maat”, ander-
zijds “werkvoorbereiding”.

WERK OP MAAT

Er wordt gewerkt op maat van elke deelnemer 
vertrekkende vanuit het  eigen tempo, eigen 
noden en behoeften.  Wij zorgen voor een 
aangepaste dag- en weekstructuur waarbij de 
regie in handen van de cliënt ligt. Onze activi-
teiten worden georganiseerd in een  laagdrem-
pelige omgeving die veiligheid biedt.

Arbeid op maat wordt hooggewaardeerd  en 
heeft heel wat positieve eigenschappen. Hier-
bij denken we aan:

 - opbouwen van structuur en stabiliteit;
 - tot rust komen 
 - zinvol bezig zijn zorgt voor afleiding in het 
hoofd;

 - opbouwen van succeservaringen;
 - terug zelfvertrouwen en zelfwaarde opbou-
wen;

 - opnieuw opnemen van verantwoordelijkhe-
den en taken op eigen niveau;

 - terug een door zichzelf en anderen gewaar-
deerde rol in de maatschappij opbouwen;

 - uit isolement treden en terug sociale en 
maatschappelijke contacten opbouwen.

Dit alles trachten we te realiseren door een 
gevarieerd aanbod in een laagdrempelige om-
geving. 

WERKVOORBEREIDING

Wij zoeken samen met de cliënt naar de moge-
lijkheden op vlak van arbeid.

Dit kan via een arbeidstraining op onze ver-
schillende werkvloeren met:
 - individuele werkbegeleiding met aandacht 
voor wat de cliënt al kan en nog kan leren 
vanuit eigen krachten;

 - competentieontwikkeling  met de bedoeling 
van inschatten of doorstroom naar betaalde 
tewerkstelling mogelijk is;

 - een concrete werksituatie aanbieden op één 
van onze werkvloeren;

 - specifieke ondersteuning  in het opbouwen 
van de nodige arbeidsattitudes en arbeids-
vaardigheden die nodig zijn om een opstap 
naar werk, opleiding of vrijwilligerswerk te 
maken.

Wij richten ons naar mensen uit alle lagen van 
de bevolking en uit verschillende leeftijds-
klassen  met een psychische kwetsbaarheid. 

Onze cliënten hebben meestal moeilijkheden 
in het vinden van  werk in het normale of be-
schermde tewerkstellingscircuit. 

Regelmatig situeren problemen zich op één of 
meerdere levensdomeinen.

 Mensen zijn welkom wanneer ze:

 - op zoek zijn naar een tijdelijke of blijvende 
arbeidsgerichte daginvulling

 - geen aansluiting vinden binnen het gewone 
aanbod in de regio

 - zich sociaal geïsoleerd voelen
 - een minimale vorm van psychische stabili-
teit hebben

 - voldoende kennis van de Nederlandse taal 
hebben

 - woonachtig  zijn binnen de projectregio
 - gemotiveerd zijn om een activeringstraject 
aan te vatten 

 - de volwassenen leeftijd bereikt hebben

Cliënten met een primaire mentale handicap 
en acute verslavingsproblematiek kunnen 
niet deelnemen.



WAT IS ONS AANBOD?

Semi-industriële activiteiten

 - verpakken van bundelbanden, leidingko-
kers, naaibenodigdheden, zakdoeken, ge-
schenkverpakkingen, interieursets… 

 - samenstellen van displays
 - afwegen, aftellen, (her)-verpakken of samen-
stellen van diverse materialen 

 - voorproductie van werk dat daarna terug 
naar het bedrijf gaat.

 - plooiwerk: affiches, folders, brochures, kaf-
ten met enkele of dubbele plooi.

 - mailings, samenrapen van documenten…
 - inkleven, op elkaar kleven van onderdelen

Productief creatieve opdrachten

 - vervaardigen van producten in hout
 - vervaardigen van themaproducten voor 
Kerst, Pasen...

 - vervaardigen van zelfgemaakte wenskaarten 
volgens thema 

 - samenstellen van geschenkmanden.
 - vervaardigen van tuin- en decoratieve beel-
den

 - creatief naaiwerk
 - …

 

Tuinactiviteiten

 - cliënten worden betrokken in het volledige 
proces van de tuinwerking:

 - aankoop van materialen
 - grond voorbereiden
 - zaaien, wieden, oogsten
 - verwerking van groeten & fruit

 - wij doen mee met het volkstuinproject in 
Grimde en op deze manier wordt de integra-
tie in de buurt bevorderd.

Houtatelier

 - vervaardigen van interieur-  en decoratiearti-
kelen in hout.

 - vervaardigen van meubels: tafels stoelen, 
bijzettafels, kapstokken...

 - vervaardigen van kippen-, konijnen- en vo-
gelkoten

Carwash

 - buitenkant en binnenkant wassen
 - simonizeren van de wagen

Onze activiteiten worden in groep aangeboden, aangepast aan de persoonlijke voorkeur van 
de cliënt. Naargelang van jouw wens kan het programma bestaan uit verschillende activiteiten 
aangeboden op diverse  activerende werkvloeren.

Wij organiseren allerlei arbeidsmatige activiteiten.

Wij maken producten of leveren diensten aan bedrijven of particulieren.

Wij hebben verschillende  werkvloeren met:



AANMELDING?

Aanmelden kan via een Geestelijke gezond-
heidsvoorziening, een arts, door GTB, VDAB , 
of je kan zelf contact nemen.

Heb je interesse?

 - spring eens binnen of bel ons op onder-
staande gegevens

 - spreek erover met je begeleider of met een 
vertrouwenspersoon

 - we stellen onze werking voor en geven een 
rondleiding op onze werkvloer

 - jij beslist zelf of je bij ons wil komen werken

Wat mag je verwachten?

 - open communicatie: wij zijn er voor jou
 - wij zorgen voor de nodige aanvragen bij de 
uitkeringsinstelling

 - starten kan wanneer je goedkeuring hebt ge-
kregen van je uitbetalingsinstelling

 - we bepalen samen met jou de aanwezige 
werkmomenten in samenspraak met jou en 
je eventuele begeleider. 

 - wij maken met jou een arbeidszorgover-
eenkomst en overlopen de afspraken op de 
werkvloer 

 - wij zorgen voor een verzekering die je be-

schermt bij een eventueel ongeval tijdens 
werkzaamheden

 - wij streven naar een goede samenwerking 
met alle mensen die betrokken zijn bij jou. 
Na akkoord en in jouw aanwezigheid delen 
wij belangrijke informatie die jou verder op 
weg kan helpen.

Wat verwachten wij van jou?

 - aanwezig zijn op de afgesproken momenten 
 - afmelden voor 9 u bij ziekte of onverwacht 
verlet.

 - respecteren van de werkafspraken

Met wie werken we samen?

Wij werken nauw samen met andere Zorg-, 
Welzijns- en Werkpartners in de regio. Ac-
tivering van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt  in een bepaalde regio, moeten 
we samen doen. Iedere organisatie heeft zijn 
expertise en  samen vinden we de juiste weg 
voor jou. 
Samen zijn wij Sterk in werk!

Winkelprojecten

In Winkel Arco worden onze ambachtelijk 
vervaardigde producten verkocht.

De winkel wordt door de cliënten zelf gerund. 
Mogelijke taken hierbij zijn: winkel en etala-
ge  inrichten, bestellingen noteren, kassa be-
dienen, geld ontvangen, kleding sorteren en 
ophangen...

Kunstproject Kunst&Co

 - ben je creatief en kunstzinnig, maar wor-
stel je met psychische problemen waardoor 
de stap naar de tekenacademie een te hoge 
drempel is? 

 - heb je extra ondersteuning nodig om je crea-
tieproces op gang te houden? 

 - rekening houdend met jouw eigenheid en 
ritme, geven we de mogelijkheid om via ver-
schillende materialen en technieken de kun-
stenaar in jou te laten openbloeien

Bewegings- en relaxatieactiviteiten

Iedere week zijn er bewegings- en relaxatie-
momenten vervat in het programma. De bege-
leiding gebeurt door een bewegingscoach,  
deelname hieraan is vrijblijvend.
Wij hechten veel belang aan beweging. Een 
uurtje sport of relaxatie wordt meegerekend  
in de gepresteerde uren per week. 

Met al deze activiteiten willen wij je welzijn  bevorderen en je (re)integratie en participatie 
in de maatschappij versterken. 



CONTACT

Wie werkt er ?

Els Van De Sompel: ergotherapeut-algemene coördinatie
Elien Bensch: ergotherapeut-modulewerking
Leentje Van Nerum: ergotherapeut
Janine Nulens: werkvloerbegeleider productieve crea / bakken / koken
Thyssen Geert: begeleiding Groe(in)zorg-tuinwerking / modulewerking

Activiteitencentrum
Liefdestraat 14
3300 Tienen
T 016 807 911

activiteitencentrum.hestia@fracarita.org

Iedere werkdag van 8.00 u tot 16.00 u
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