
ZORGCAMPUS
meerderjarigen





Ben je op zoek naar een optimaal leef-en wooncomfort 

in een aangename huiselijke sfeer? 

Met voldoende ruimte voor privacy? 

 

Word één van onze 60 zorggebruikers op onze mooie

zorgcampus voor volwassenen in Diepenbeek!

Wij begeleiden personen met een (neuro)motorische

beperking, zowel aangeboren als niet-aangeboren (NAH).

 

Naast een ruim aanbod aan dagondersteuning krijg je

ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten,

experten, artsen en verpleging.

Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier 

die bij je past!

 

Wij zijn vergund door het VAPH en maken 

deel uit van vzw Stijn.

WELKOM !!



productiegerichte, creatieve 

en belevingsactiviteiten in 

dagcentrum Ac'cent 

semi-industrieel werk in 

werkatelier De Werkmix

begeleid werken ondersteund door 

dienst @Work

DAGONDERSTEUNING



biedt een zinvolle dagbesteding. Je kan kiezen uit verschillende

ateliers. De naam Ac’cent komt van ‘ACtiviteitenCENTrum’ maar het

wijst ook op het speciale accent in de werking: 

Ateliers

Binnen onze ateliers 'handgemaakt' waar we kaartjes, kaarsen,

juwelen en keramiek maken, doen we beroep op jouw creatieve kant. 

 We verkopen de producten in onze eigen winkelhoek, op andere

plaatsen binnen & buiten vzw Stijn en via onze webshop! 

De deelnemers van het atelier webshop/media zorgen voor het

visuele materiaal om de producten online te zetten.

Graag je eigen radioprogramma maken? Dat kan in onze radiostudio

Cent'uit. De handen uit de mouwen steken? Dat doe je in onze

klusdienst of onze broodjesbar Centwish.

Sport & Cultuur

Onze dienst ‘Sport & Cultuur’ organiseert ook heel wat activiteiten

waarvoor je kan inschrijven: 

De Schoverik: onze wandelgroep is aangesloten bij de Diepenbeekse

wandelclub ‘De Schoverik’. Elke maandag trekken we naar een

georganiseerde wandeltocht in de buurt. Jaarlijks is er ook een

wandeltweedaagse.

Duet: iedere week trekt het peloton zich op gang voor een mooie

fietstocht door de omgeving. De jaarlijkse fietsvierdaagse is

ondertussen een traditie! 

En nog tal van andere activiteiten: Rock for Specials, Buitenbeenpop,… 

Iedereen krijgt bij ons kansen en mogelijkheden om zichzelf te

ontplooien. Je kan zelfstandig werken waar mogelijk en krijgt

gepaste hulp waar nodig! We zorgen ervoor dat je de uitdaging

krijgt die bij je past. Motivatie, inzet en inspraak zijn belangrijke

accenten. - Silke - hoofd ondersteuning

Dagcentrum Ac'cent



Werkatelier De Werkmix
is een werkatelier in Zonhoven dat uitsluitend semi-industrieel werk

aanbiedt aan volwassenen met een beperking.

Tijdens dit arbeidsproces dat vakkundig begeleid wordt, hebben we

oog voor kwaliteit en streven we naar een maximale ontplooiing van

ieders mogelijkheden.

Begeleid werken@Work
biedt niet-betaalde arbeid voor personen met een beperking in het

gewone arbeidscircuit.

Samen met de jobcoach ga je in een private onderneming of

openbare instelling in de regio op zoek naar een job op maat,

aangepast aan jouw interesses en mogelijkheden.

WOONONDERSTEUNING MET PROFESSIONELE  
ONDERSTEUNING
Onze zorgcampus volwassenen biedt een optimaal leef- en

wooncomfort aan 42 zorggebruikers. Je woont in een aangename

huiselijke sfeer met voldoende ruimte voor privacy. Je kiest voor een

leefgroep of voor een studio. Naast een ruim aanbod aan

dagondersteuning is er ook de mogelijkheid tot professionele

ondersteuning. Een multidisciplinair team volgt je op, met begeleiding

van een pedagoog/psycholoog en in nauwe samenwerking met

zelfstandige verpleegkundigen en kinesitherapeuten.

'Een veilige thuis vol vriendschappen.’

- Jan - bewoner - 



Huizen De Fykens en De Tepkens

bestaan ieder uit drie leefgroepen. 

Elke leefgroep biedt woongelegenheid

aan vijf zorggebruikers, die naast een

eigen (slaap)kamer gebruik maken van

gezamenlijke woon-, bad- en

toiletruimten.

Wonen in een leefgroep

Wonen in een studio

Studio's De Biemer bieden

woongelegenheid aan twaalf

bewoners, die een meer individuele en

zelfstandige invulling (kunnen) geven

aan hun dagelijkse bezigheden.

Naast een eigen bad-en toiletruimte

kan je ook gebruik maken van

gezamenlijke faciliteiten.

KORTVERBLIJF
Wij zijn vergund door het VAPH om je een kortverblijf aan te bieden.

Dit is beperkt tot 60 overnachtingen per jaar, met een ochtend-en

avondondersteuning, eventueel in combinatie met dagopvang. 

We zoeken samen uit in welk zorgsysteem je zit en wat de

mogelijkheden zijn.



Contactgegevens
 

Interesse? 

Mail ons op instap@sintgerardus.be

 

Op basis van een verkennend gesprek bekijken we welke stappen we

samen met jou zetten. Nadien volgt al dan niet een intakegesprek

waarin we jouw vraag verder verkennen!

 

Locatie
Zorgcampus meerderjarigen Sint-Gerardus:

 O.L.Vrouwstraat 20 A, 3590 Diepenbeek

 

Meer info?
www.sintgerardus.be - 011 350 100


