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Team Activering



WIE ZIJN WIJ?

ONZE VISIE?

ONZE INHOUDELIJKE WERKING?

01 | ONTMOETINGSCENTRUM

Accent ontmoeting/vrije tijd

Het ontmoetingscentrum is een plaats voor 
ontmoeting en ontspanning.
Men kan er terecht voor een babbel, een tas 
koffie, om iets te eten of te drinken.
Even tot rust komen in deze drukke wereld of 
samen leuke  dingen doen...

Wij zorgen voor een fijne gezellige  sfeer met 
respect voor ieders eigenheid en eigenaardig-
heid. Wij bieden de mogelijkheid om enkel 
“aanwezig” te zijn, zonder verdere verwach-
tingen, wanneer dat je wens is.

Hier wordt een verscheidenheid aan vrij-
blijvende activiteiten georganiseerd zoals 
crea-activiteiten, tekenen en schilderen, be-
weging, cultuur, ontspanning, …

Cliënten  kunnen er voor een democratische 
prijs samen een maaltijd bereiden en  nutti-
gen. 

Werken aan positieve beeldvorming is even-
eens een belangrijk inhoudelijk accent.

Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexia-
nen Zorggroep Tienen)  is al sinds 1994 actief 
in het nemen  van allerlei activeringsinitiatie-
ven in de regio.

Het doel van Team Activering is het organi-
seren en ondersteunen van activiteiten en het 
nemen van initiatieven door en voor mensen 
met een psychische kwetsbaarheid.

De laatste jaren wordt de term “activering” 
vaak gebruikt in verschillende betekenissen, 
meestal  in verband met een (her)opstap naar 
werk.  
Activering binnen de sector van de Geestelijke 
Gezondheidszorg beslaat verschillende do-
meinen.
Vooral ontmoeting, vrije tijd, dagbesteding, 
arbeidszorg, arbeid en (psycho-) educatie 
staan  op de voorgrond.
Cliënten staan met hun wensen en noden 
centraal en het terug opnemen van rollen bin-
nen de maatschappij is het doel. 
Dat betekent dat er wordt vertrokken  vanuit 
de aanwezige krachten en talenten en er op 
maat een traject wordt uitgewerkt.
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 in schakeling op maat-

schappelijk niveau gestreefd. 
Missen of vergissen mag en het tempo van het 
traject bepaalt de cliënt  zelf. Hij is immers de 
regisseur van dit traject.

Binnen het Team Activering onderscheiden 
we vier grote deelwerkingen met elk zijn ei-
gen accenten.
Elke werking heeft haar eigen specifieke or-

ganisatiestructuur. Dezelfde basisvisie wordt 
nagestreefd en succesvolle benaderingen  en 
methodieken worden gedeeld.
De 4 entiteiten zijn:



02 | ACTIVITEITENCENTRUM 03 | ARBEIDSCENTRUM

Accent arbeid / opleiding / VWW

Cliënten beschrijven vaak de meerwaarde van 
( betaalde) tewerkstelling  in hun herstelpro-
ces, ook tal van studies bevestigen dat.  

Trajectbegeleiding  is bedoeld voor  mensen 
met een psychische kwetsbaarheid die ge-
motiveerd zijn om stappen te zetten op de ar-
beidsmarkt, naar een opleiding toe of in het 
(begeleid) vrijwilligerswerk.

We werken via individuele begeleiding, deze 
begeleiding kan volgende elementen omvat-
ten:

- administratieve ondersteuning betreffende  
 je statuut
- inschatten van je arbeidsvaardigheden
- arbeidstraining
- verkennen van je jobdoel
- stage
- sollicitatietraining
- werkbegeleiding
- loopbaanbegeleiding
- modules met als thema werk...

Accent arbeidszorg

Arbeidszorg wil het recht op arbeid of een zin-
volle dagbesteding  voor iedereen garanderen. 
Arbeidszorg creëert mogelijkheden voor men-
sen, die na een lange afwezigheid, behoefte 
hebben om (opnieuw) kennis te maken met 
arbeid.

Het is soms moeilijk voor cliënten om vol-
doende (snel) aan te sluiten bij het gewone 
arbeidscircuit. Vanuit de vraag van cliënten  
naar een gestructureerde vorm van daginvul-
ling werd het Activiteitencentrum opgericht.
Hier krijgt iedereen arbeidszorg aangeboden.

Voor de ene zal het accent meer liggen op 
Zorg, voor een andere zal het aspect Arbeid op 
de voorgrond staan.

Arbeidszorg met het accent op Zorg is ge-
richt op aan mensen die geen werk vinden in 
het gewone en beschermde arbeidsmilieu. 

Hier kunnen zij met behoud van hun vervan-
gingsinkomen zinvol werk uitvoeren met een 
maatschappelijke betekenis, dat aangepast is 
aan hun mogelijkheden en beperkingen. 

Arbeidszorg met het accent op Arbeid  is 
gericht op competentieontwikkeling met het 
oog op sociale- en arbeidsmarktgerichte acti-
vering en maatschappelijke integratie. 

Dit wordt enerzijds gerealiseerd door op onze 
verschillende werkvloeren een concrete werk-
ervaring aan te bieden en anderzijds tijdens 
een voortraject naar werk die specifieke on-
dersteuning te bieden waardoor de stap naar 
stabiel werk meer kans op succes heeft.  Om 
de focus op werk nog sterker te stellen worden  
verschillende modules georganiseerd waarin 
een eigen methodiek centraal staat. 

Het aanbod bestaat uit  allerlei arbeidsmatige 
activiteiten binnen een productieve of dienst-
verlenende omgeving. Dit draagt bij tot het 
welzijn van de cliënten, bevordert de maat-
schappelijke (re)integratie en participatie. 

Het betreft een bonte waaier aan activiteiten 
zoals: semi-industrieel werk, mailings verzor-
gen, tuinwerk, bakken, koken , productieve 
crea: beelden gieten, juwelen maken, houtbe-
werking, openhouden van een ambachtelijk 
winkeltje en een tweedehands kledingwinkel 
...



04 | HERSTELWIJZER

Accent vorming / herstelonder-
steuning

Herstelwijzer is de naam van een ambulant, 
vrij toegankelijk vormings -en behandelaan-
bod georganiseerd  in samenspraak met ver-
schillende netwerkpartners uit de regio. 
Het aanbod  is enerzijds  competentiegericht 
met  modules rond vorming, behandeling 
en herstel voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. 
Het herstelcollege is een onderdeel van Her-
stelwijzer. Hier wordt er gewerkt binnen het 
thema Herstel.
Via modules binnen het programma Herstel-
wijzer willen we mensen nieuwe vaardighe-
den aanreiken om te werken aan en  steunen 
in hun herstelproces. 

Binnen HERSTELWIJZER wordt er gewerkt 
binnen de verschillende domeinen van het 
dagelijks leven. Er wordt samen gezocht naar 
betekenisvolle activiteiten en sociaal gewaar-
deerde rollen binnen elk levensdomein
Het competentiegericht aanbod  is vraagge-
stuurd, doelgericht en afgestemd op de wen-
sen en behoeften van cliënten in hun her-
stelproces. Het is niet zo zeer gericht op het 
werken aan problemen maar op het ontdek-
ken en verwerven van eigen  competenties, 
vertrekkende vanuit  eigen aanwezige krach-
ten. 

Het Herstelcollege heeft een aanbod van ver-
schillende workshops, zelfhulpgroepen en 
vormingen. Dit aanbod wordt altijd gegeven of 
begeleid door ervaringsdeskundigen, soms in 
duo met een professional.  Een ervaringsdes-
kundige is iemand die zelf al een heel traject 
afgelegd heeft in zijn/haar herstelproces, en 
deze kennis wil inzetten om anderen te hel-
pen.
Het doel is het nodige gereedschap aan te bie-
den waardoor je zelf  de deskundige wordt van 

jouw herstelproces. Zo wordt er gewerkt aan 
het opbouwen van  zelfvertrouwen, kennis 
van en omgaan met je geestelijke gezondheid 
en terug je plekje in de maatschappij zoeken.  
Je (her-) ontdekt al je krachten en talenten.  
Tijdens de modules ben je geen patiënt of  
cliënt, maar student.

TEAM ACTIVERING: VOOR WIE?

TEAM ACTIVERING: VOOR WIE NIET?

SAMENWERKING

Cliënten met:
 - met een psychische kwetsbaarheid 
 - die een minimale vorm van psychische sta-
biliteit hebben

 - met voldoende kennis van de Nederlandse 
taal

 - woonachtig binnen de projectregio Leu-
ven-Tervuren

 - die nood hebben aan ondersteuning op vlak 
van werk, dagbesteding, daginvulling

 - gemotiveerd zijn om een activeringstraject 
aan te vatten 

 - met mogelijkheid tot samenwerking met be-
staande zorgnetwerk

 - die de volwassenen leeftijd bereikt hebben

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

Er wordt samengewerkt met verschillende ac-
toren uit de sector Werk, Zorg en Welzijn in de 
regio zodat we een optimale ondersteuning 

kunnen bieden doorheen het activeringstra-
ject.



CONTACT

Waar zijn we te vinden?

VZW Hestia
Rehabilitatieteam
Liefdestraat 14
3300 Tienen

Ontmoetingscentrum
Geert Vandeborght
T 016 89 67 10
oc.hestia@gmail.com

Activiteitencentrum
Els Van De Sompel
T 016 80 79 11
els.vandesompel@fracarita.org

Arbeidscentrum
Lies Vankerschaver
T 016 80 77 16
T 0474 44 32 69
lies.vankerschaver@fracarita.org

Herstelwijzer
Vera Froyen
T 016 80 79 17
azt.herstelwijzer@fracarita.org
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