
Besteed uw werk uit 
aan ons!

Activiteitencentrum

Samen sterk in werk!

Team Activering



Wie ZiJn WiJ? vOOr Wie?

WAt DOen WiJ?
WAt?

WAt ZiJn OnZe mOGeLiJKHeDen?

Wie ZiJn OnZe meDeWerKerS?

WAArOm KieZen vOOr OnS?

Wij maken reeds meerdere decennia deel uit 
van Het Team Activering van VZW Hestia, on-
derdeel van Alexianen Zorggroep Tienen.

Wij werken nauw samen met werkpartners zo-
als: VDAB, GTB en andere activeringspartners 
uit de regio.

Bedrijven en particulieren binnen de so-
cio-economische en de reguliere bedrijfswe-

reld of voor sociale en culturele organisaties 
uit de regio.

Maatschappelijke integratie van personen 
met een psychische kwetsbaarheid.

We bieden een alternatief voor personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt o.w.v.  een 
psychische kwetsbaarheid of langdurige werk-
loosheid. Onze medewerkers hebben meestal  
een ziekte- of werkloosheidsuitkering.
Het is soms moeilijk voor medewerkers om 
voldoende (snel)aan te sluiten bij het gewone 
arbeidscircuit. Vanuit de vraag naar een ge-

structureerde vorm van daginvulling werden 
er doorheen de loop der jaren arbeidszorg-
centra opgericht waar  op maat van de cliënt 
wordt gewerkt. Enerzijds beschikken we over 
een groep van medewerkers  die waarschijn-
lijk niet meer zal doorstromen naar de sociale 
of de reguliere economie (60%), anderzijds 
zetten wij sterk in op de ontwikkeling van ar-
beidsattitudes en arbeidscompetenties,  spe-
cifiek gericht op doorstroom naar al dan niet 
betaalde tewerkstelling (40%).

Semi-induStriële opdrachten:
verpakken van bundelbanden, leidingkokers, 
naaibenodigdheden, zakdoeken, geschenk-
verpakkingen, interieursets… 

 - Samenstellen van displays. 
 - Afwegen, aftellen, her-verpakken of sa-

menstellen van diverse materialen 
 - Voorproductie van werk dat daarna terug 

naar het bedrijf gaat.
 - Plooiwerk: affiches, folders, brochures, 

kaften met enkele of dubbele plooi.
 - Mailings, samenrapen van documenten…
 - Inkleven, op elkaar kleven van onderdelen
 - Recyclage-klaar maken  van producten 

door bestanddelen te scheiden zodat men  
kan komen tot homogene productiestro-
men die herbruikbaar of recycleerbaar 
zijn…

creatieve opdrachten:

 - Vervaardigen van producten in hout
 - Vervaardigen van themaproducten voor 

Kerst, Pasen...
 - Vervaardigen zelfgemaakte wenskaarten 

volgens thema van de klant.
 - Samenstellen van geschenkmanden.
 - Allerlei creatief productiewerk…

 - flexibel werken, zowel voor grote als klei-
ne opdrachten, voor eenmalige of continue 
opdrachten.

 - meedenken met de klant en zoeken naar 
kwaliteitsvolle oplossingen voor bepaalde 
problemen.

 - zeer gunstige tarieven gezien wij geen 
loonkost moeten genereren. 

 - Win-win situatie, voor uw bedrijf en voor 
onze medewerkers via sociale tewerkstel-
lingsmogelijkheden.

Op jaarbasis zijn er 160 personen actief op 
onze werkvloeren die beschikken over heel 
wat mogelijkheden. Onze grootste troef is 
een groep van gemotiveerde medewerkers die 
gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van ar-

beidsintensieve en manuele opdrachten met 
een repetitief karakter. 
Wij hebben van handwerk onze specialiteit 
gemaakt .  - U bevordert de maatschappelijke integratie 

van personen met een psychische kwets-
baarheid. 

 - U zorgt voor groeikansen voor onze me-
dewerkers die elders uit de arbeidsmarkt 
vallen

 - Wij maken intensief handwerk betaalbaar
 - Wij leveren kwaliteit 
 - Wij werken stipt en komen leveringstermij-

nen na
 - Wij denken mee met u…



cOntAct

BereiKBAArHeiD

Activiteitencentrum
Liefdestraat 10
3300 Tienen
T 016 807 911

els.vandesompel@azt.broedersvanliefde.be
leentje.vannerum@azt.broedersvanliefde.be

Iedere werkdag van 8.00 u tot 16.00 u

 - Met de auto of vrachtwagen via de Ring  
( Kabbeekvest) komen. 

 - Rechts Generaal Guffensstraat inrijden. 
 - Rijden tot aan de groene poort ter hoogte 

van de parking van het ziekenhuis. 

 - Poort bevindt zich links van de weg. 
 - Op de bel drukken zodat poort geopend 

wordt. 
 - Doorrijden tot witte loods aan linkerkant.
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