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Voorstelling vzw Tevona 

Tevona ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke 

beperking. Wij maken hiertoe fundamentele keuzes: enerzijds de 

keuze voor het systeemdenken als referentiekader, anderzijds de 

keuze voor een eigentijdse christelijke identiteit. In onze organisatie 

staat de waarde van elke Mens en zijn verbondenheid met Anderen 

centraal.  

In onze hulpverlening vertaalt onze visie op kwaliteit van zorg zich in 

het gericht zijn op ontwikkeling, het centraal stellen van de persoon 

met een beperking, het vormen van netwerk en het streven naar in-

clusie.  

Onze dienstverlening is vraaggestuurd. Zij biedt een antwoord op 

elke behoefte van de persoon met een beperking, rekening houdend 

met onze eigen waarden en normen.  

 

Tevona biedt een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking 

tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschalig-

heid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de 

verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke 

troeven.  

 

De initiatieven van Tevona situeren zich in 3 regio’s: Hasselt, Genk 

en Zuidoost Limburg. 

De centrale diensten zijn gehuisvest in Hasselt. Directie, stafdien-

sten en administratie bieden ondersteuning en een dienstverlenende 

omkadering aan de diverse initiatieven. 
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Organigram  
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Situering 

Tevona-Hasselt is een cluster van voorzieningen. De verschillende 
initiatieven liggen in een straal van 4 km. 
De specifieke ligging nabij de stad Hasselt kleurt de werking: het 
stadsleven geeft veel mogelijkheden op vlak van integratie, sociale 
contacten, cultuur en ontspanning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOONINITIATIEVEN: 
De wooninitiatieven bieden een ruim zorgaanbod. 
De mensen met de grootste zorgvraag kunnen terecht in Zonne-
dauw; mensen met een beperktere zorgvraag kunnen wonen in de 
Borggraaf of in één van de kleinschalige woonvormen.  
Voor verzorgingsbehoeftige senioren is er geen aanbod, maar wer-
ken we samen met de Tevona-initiatieven Drie Linden te Genk en 
Oostheuvel te Riemst. 
 

DAGINITIATIEVEN: 
Zowel personen uit de wooncentra, de kleinschalige woonvormen 
als deelnemers uit Hasselt, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Die-
penbeek en Alken komen naar het Centrum voor Dagbesteding Ak-
tiva.  
Aktiva heeft 2 locaties: het dag- en seniorencentrum is gelegen op 
het industrieterrein van Kiewit, het arbeidscentrum in de Borggraaf. 
In het Muziekcentrum en het Kunstatelier kunnen gasten uit de drie 
regio’s van Tevona terecht. 
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Wonen in regio Hasselt 

Wonen betekent vooral: zich thuis voelen.  
Vanuit de visie van Tevona streven we ernaar om dit ‘thuisgevoel’ 
waar te maken voor elke bewoner.  
Als men geborgenheid ervaart in een sfeer van gezelligheid, en te-
gelijk vrijheid heeft en zichzelf kan zijn, voelt men zich echt thuis.  
 
In regio Hasselt bieden we een zeer gedifferentieerd aanbod aan op 
vlak van wonen, nl individuele studio’s, appartementen of livings 
voor 2 of meer personen. Elke woonvorm tracht een antwoord te ge-
ven op de vragen en de zorgen van de bewoner. 
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ZONNEDAUW 

Zonnedauw is een appartementsge-
bouw van 5 verdiepingen, aan de ka-
naalkom van Hasselt. Het richt zich 
tot bewoners met een ernstig, matig 
tot licht verstandelijke beperking, 
eventueel met een psychische of li-
chamelijke problematiek. Zowel jon-
geren als senioren kunnen er terecht. 
De bewoners vragen allen een ruime 
dagelijkse tot continue ondersteuning. 
De 24 bewoners leven alleen, in studio of in appartementen voor 5 à 
6 personen. 
 
 

DE BORGGRAAF 

In de Borggraaf wonen 11 bewoners 
in individuele studio’s. Het initiatief 
richt zich tot mensen die op vlak van 
huishoudelijke vaardigheden en zelf-
redzaamheid een vrij zelfstandig le-
ven aankunnen en dit ook wensen. 
Echter omwille van een bijkomende 
problematiek – overwegend van psy-
chische aard of op vlak van per-

soonlijkheid – beschikken zij niet over voldoende draagkracht om dit 
te kunnen waarmaken. 
De geboden ondersteuning is beperkt en meer episodisch van ka-
rakter.  
 
In de Borggraaf is ook de woonvorm Kortverblijf ondergebracht . 
Kortverblijf biedt – voor een beperkte periode – woonopvang aan 4 
personen. (zie verder in de brochure)  
 



 

 

7 

KLEINSCHALIGE WOONVORMEN  

In elk van de kleinschalige woonvormen probeert men zo gewoon  
en zelfstandig mogelijk te leven. De bewoners bepalen zelf in sterke 
mate hun leven. Zij zijn het die dankzij het netwerk (oa medebewo-
ners en buurt) het woonproject dragen. In deze woonvorm is de be-
geleiding niet ‘permanent’ aanwezig. Nochtans is een vrij regelmati-
ge, bijna dagdagelijkse begeleiding verzekerd. Vandaar ook dat men 
zich richt naar vrij zelfstandige en stabiele bewoners. De begeleiding 
situeert zich voornamelijk op psychosociaal vlak en op vlak van on-
dersteuning bij de structurering  van het dagelijks leven.  
 
Op het woonerf Godsheide wo-
nen 12 bewoners in individuele 
studio’s of op appartementen van 2 
personen.  
In de Kiezelstraat tegenover het 
woonerf Godsheide woont 1 be-
woner. 
 
In de 16 Bundersstraat en de 
Lazarijstraat wonen telkens 6 mannen en vrouwen op individuele 
studio’s. 

 
 

LOGEMENT  

De wooninitiatieven in regio Hasselt voorzien de mogelijkheid van 
opvang voor korte duur (minstens 12 uur, overnachting inbegrepen) 
voor personen die thuis verblijven. 
Wettelijk gezien mag een persoon maximaal 30 dagen per jaar ko-
men ‘logeren’. 
In de gekozen woonvoorziening wordt telkens nagegaan of er plaats 
is, en of het logement haalbaar is voor het team en de medebewo-
ners.   
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Dagbesteding in regio Hasselt 

Voor Limburgers, die door hun beperking geen kansen krijgen in het 
normale arbeidscircuit, bestaat de mogelijkheid om te gaan werken 
bij de beschermde werkplaatsen Limburg (Bewel). 
Een groot aantal bewoners van Tevona-initiatieven gaat zo werken 
in Bewel Kiewit of Diepenbeek. 
Het Centrum voor Dagbesteding Aktiva doet ook een zeer gediversi-
fieerd aanbod van “zinvolle dagbesteding” voor deze doelgroep : 
zowel personen van Tevona als inwoners uit groot Hasselt kunnen 
er terecht. 
 
 
 

CENTRUM VOOR DAGBESTEDING AKTIVA 

Aktiva bestaat uit 3 aparte daginitiatieven, met name het Arbeids-
centrum, het Dagcentrum en het Seniorencentrum. Deze initiatieven 
zijn onderverdeeld in diverse “werk”-groepen. Elke deelnemer sluit 
zich aan bij één vaste werkgroep. Zo kan hij of zij zich identificeren 
met een bepaalde aard van activiteit – zeg maar “beroep”. 
“Zelfrealisatie in en door arbeid” is het centrale gedachtegoed. 
Onder arbeid wordt verstaan: het leveren van een inspanning met 
een verplichtend karakter, met een zinvol resultaat tot gevolg. 
Kunnen en mogen werken geeft zin aan het leven, het verleent sta-
tus, men voelt zich nuttig en daardoor waardevol. 
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Arbeidscentrum (Locatie: de Borggraaf) 

Het arbeidscentrum richt zich tot volwassenen met een geringe be-
hoefte aan individuele begeleiding. 
Zij willen presteren en produceren, en hechten veel belang aan de 
kwaliteit van het werk dat ze leveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het arbeidscentrum omvat 4 werkgroepen: 

 Groenploeg: 
onderhouden van plantsoenen, zowel van de wooninitiatieven 
van de regio als van derden. Hulp aan de technische dienst van 
de stad Hasselt. 

 Pakploeg: 
semi-industrieel- en inpakwerk vooral op vraag van externe dien-
sten. Daarnaast zorgen ze o.a. voor het onthaal, de telefoon en 
postbedeling. 

 Servicegroep: 
cateringdiensten aan de groepen die dagelijks aanwezig zijn in 
de Borggraaf. 

 Begeleid werken: 
 Ondersteuning in rusthuis St. Elisabeth: verdelen van maal-

tijden, koffierondes, assisteren van de bejaardenhelpsters. 
 Bijstaan van kleuterleiding in een naburige school. 
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Dagcentrum (Locatie: Bedrijfsstraat) 

Het niveau van werken is aangepast 
aan de mogelijkheden, behoeften en 
keuzes van de gasten. Het accent 
ligt niet zozeer op de kwantiteit of 
het presteren op zich, maar wel in 
de kwaliteit en in de persoonlijke be-
trokkenheid op de activiteiten. 
Het resultaat, evenals het proces 
dat ertoe leidt, is een middel tot 
zelfontplooiing. 
Het zijn vooral mensen met een grotere nood aan ondersteuning die 
hier tewerkgesteld zijn. 
 

Er functioneren 3 “werkgroepen” in het dagcentrum: 

 Creatiefje: een gedifferentieerd aanbod van werkactiviteiten op 
creatief vlak o.a. kaarsen, wenskaarsen, gipsfiguren e.d. 

 Splinter: voornamelijk houtbewerking o.a. doopartikelen, kaar-
senhouders, decoratieartikelen e.d.  

 Service: koffie- en maaltijdbediening 
 
 

Seniorenwerking (Locatie: Bedrijfsstraat) 

Ook oudere mensen hebben de behoefte om zich nog nuttig te voe-
len, om een zinvolle dagbesteding te hebben, maar dan aangepast 
naar tempo, sfeer en mogelijkheden. 

Senior-zijn betekent minder moeten, meer mogen, doen wat men 

graag doet. Er komt tijd vrij voor din-

gen waar men vroeger niet de tijd of 

de mogelijkheid voor had: zo is er 

naast de werkactiviteiten ruimte voor 

hobby’s, bewegings-, ontspannings- 

en ontmoetingsactiviteiten, … 

Er zijn twee groepen in het senioren-

centrum: het Scharnierke en Aksent. 
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Familiewerking 

Door de jaren heen ontwikkelde 
zich in de verschillende initiatie-
ven een veelbetekenende familie-
werking. De nauwe samenwer-
king van familie met bewoners en 
personeel geeft een waardevolle 
verdieping aan de werking. 
 
De familie is een voorname part-
ner in de zorg voor de persoon 
met een handicap. Als de contac-
ten tussen de families en het huis 

vlot verlopen, heeft dat ook een positieve weerslag op het welzijn 
van de gast. 
 
De samenwerking met families vertaalt zich in allerlei contacten. Zo 
zijn er de contacten met de begeleiders i.v.m. lopende zaken, de 
besprekingen van het ondersteuningsplan en andere ontspannende 
familiebijeenkomsten. 
 
In regio Hasselt is er een gespreksgroep met families die op regel-
matige basis samenkomt rond uiteenlopende gespreksonderwerpen.  
Overkoepelend is er de scharniergroep, een adviserend overlegor-
gaan dat bestaat uit families van de drie regio’s van Tevona, samen 
met een bestuurslid en enkele stafleden. 
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Vrijwilligerswerking 

Ook de vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het netwerk 
van onze gasten.  
 
Zij betekenen voor onze bewoners een extra ‘meerwaarde’ in hun 
leven, en na verloop van tijd worden zij gewoon ‘vrienden’ van het 
huis. Voor de werking van het huis vormen zij een belangrijke on-
dersteuning.  
 
Naargelang hun eigen interesses en capaciteiten nemen zij deel aan 
de dagdagelijkse werking of aan huishoudelijke- en vrijetijdsactivitei-
ten.  
 
In regio Hasselt zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom!  
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Overkoepelende initiatieven Tevona 

AMBULANTE DIENSTEN 

Begeleid wonen 

Begeleid Wonen is een dienst die 
zich richt zich tot volwassen per-
sonen met een beperking, die on-
dersteuning nodig hebben bij het 
zelfstandig wonen.  
De mensen wonen - individueel 
als koppel of als gezin - in een 
huis of appartement in de straat. 
De begeleiding blijft beperkt tot de 
afgebakende regio en kan opge-
start worden zodra er een erkenning is van het Vlaams Agentschap.  
 
Tijdens de intakeprocedure wordt nagegaan of de betreffende per-
soon voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden, waarna wordt 
gekeken welke vorm van begeleiding aangewezen is en een bege-
leidingsovereenkomst kan opgemaakt worden. 
 
De begeleiding gebeurt gemiddeld gedurende 1 à 2 uur per week 
aan huis en kan zich op verschillende domeinen van het dagelijks 
leven situeren, in samenwerking met reguliere diensten.  
 
Een belangrijk uitgangspunt is om tijdens de begeleiding op zoek te 
gaan naar het ideale evenwicht tussen enerzijds de persoonlijke 
vrijheid die iemand aankan en anderzijds de ondersteuning of veilig-
heid die iemand nodig heeft op weg naar maximale autonomie. 
 
Om de communicatie en de contacten onderling te bevorderen, is er 
een contactblaadje en worden er vormings- en vrijetijdsactiviteiten 
georganiseerd. 
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Pleegzorg 

De dienst Pleegzorg begeleidt en ondersteunt waar nodig het 

pleeggezin of de particulier en de persoon met een beperking. 

 

De sterkte van Pleegzorg is dat 

er gewerkt wordt met ‘niet-

professionele’ krachten, met 

mensen die zich inzetten van-

uit een persoonlijke motivatie. 

De drijfveer van deze inzet is 

de intense betrokkenheid van 

mens tot mens. 

De opvang van of de onder-

steuning aan de persoon met 

een beperking gebeurt door 

een pleeggezin, een gastgezin, een steunfiguur. 

 

Bij Pleegzorg gaat het dus om een samenwerkingsverband tussen: 

 de persoon met een beperking  

 het gezin of de particulier die deze opvang en/of ondersteuning 

biedt 

 de dienst Pleegzorg die bemiddelt en ondersteunt 

 

Daarnaast wordt ook het sociaal netwerk van de persoon met een 

beperking betrokken bij het hele gebeuren. 
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KORT VERBLIJF 

Kortverblijf biedt – voor een periode van maximum 92 dagen per 5 
jaar – opvang aan personen met een verstandelijke handicap in een 
residentieel kader. 
 
De aanleiding tot opname kan zeer divers zijn: 
 de persoon met een handicap wil er eens tussenuit: op vakantie, 

tot rust komen, tijdelijk verblijven in een andere omgeving 
 een noodsituatie waarin de persoon terechtkomt 
 vraag van familie naar ademruimte, naar pauzering 
 als overgang naar een andere woonvorm 
 … 
 
De ondersteuning die in het Kort-
verblijf geboden wordt, verschilt 
daarom sterk van persoon tot per-
soon. De eigenheid ligt vooral in 
het tijdelijk karakter van het on-
dersteuningsaanbod. 
Tevona biedt woonopvang aan 4 
personen voor kortverblijf in de 
Borggraaf. De 4 studio’s zijn gein-
tegreerd in het woonaanbod dat Tevona hier reeds biedt. Daardoor 
kan er flexibeler ingespeeld worden op de ondersteuningsnoden van 
de verschillende bewoners en ontstaan er kansen tot onderling soci-
aal contact. 
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MUZIEKCENTRUM 

In het muziekcentrum wordt een semi-

professionele, kwalitatief sterke muzi-

kale opleiding aangeboden, vergelijk-

baar met de opleiding in reguliere mu-

ziekacademies.  

Voor het aanvragen van optredens kan 

men in het muziekcentrum terecht. 

 

De 30 leden van de Tevona Band repeteren 3 dagen in de week. De 

muzikanten komen voornamelijk van de dag- en wooncentra van 

Tevona. Zij verzorgen jaarlijks een tiental optredens. 
 
Voor het aanvragen van optredens kan men terecht in het muziek-
centrum 
 
 

KUNSTATELIER 

Dit kunstencentrum voor 12 personen richt zich voornamelijk tot 

deelnemers van regio Genk en Hasselt. 

Schilderkunst is de belangrijkste kunstvorm die in dit atelier elke 

maandag en vrijdag wordt aangeleerd. 

Deelname aan tentoonstellingen met 

valide kunstenaars behoort steeds 

meer tot het vaste programma . 

Voor het uitlenen van kunstwerken 

kan men terecht in de artotheek.  
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Nuttige adressen 

VZW TEVONA 
Centrale - Hazelarenlaan 12 - 3500 Hasselt 
Contactpersonen: Ann Willen, algemeen directeur 
 Paul Scheelen, adjunct-directeur 
Tel. 011-21 17 66 
e-mail: tevona@tevona.be  
website: www.tevona.be 
 
 

REGIO HASSELT 
Contactpersonen: Stefan Van Hertum, regiodirecteur,tel.011-22 69 32 
 e-mail: stefan.van.hertum@tevona.be 

 Vanessa Kriekels, intakeverantwoordelijke, tel. 011-21 17 66 
 e-mail: vanessa.kriekels@tevona.be 

 Anny Lemmens, sociaal assistente, tel. 011-21 17 66 
 e-mail: anny.lemmens@tevona.be 
 
 

WOONINITIATIEVEN 
Zonnedauw - Kempische Kaai 9 - 3500 Hasselt 
Tel. 011-21 13 30 
Contactpersoon: Dirk Curinckx, verantwoordelijke 
 

De Borggraaf - Borggravevijversstraat 5 - 3500 Hasselt 
Tel. 011-22 69 32 
Contactpersoon: Sandra Frederix, verantwoordelijke 
 

Kleinschalige woonvormen  
Kiezelstraat 161/1 - 3500 Hasselt 
16 Bundersstraat 47 - 3500 Hasselt 
Lazarijstraat 116 - 3500 Hasselt 
Kiezelstraat 114  - 3500 Hasselt 
Tel. 011-22 54 37 
Contactpersonen: Josée Moonen & M.Paule Ruymen, verantwoordelijken 
 
 

mailto:tevona.vzw@tevona.be
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CENTRUM VOOR DAGBESTEDING AKTIVA 
   - Bedrijfsstraat 19 - 3500 Hasselt 
   - Borggravevijversstraat 5 - 3500 Hasselt 
Tel. 011-23 48 12 
Contactpersoon: Sabine Neutelaers, verantwoordelijke 
 
 

OVERKOEPELENDE INITIATIEVEN 
Ambulante Diensten 
Dorpsstraat 38 - 3590 Diepenbeek 
Tel. 011-37 87 44 
Contactpersoon:  Linda Baps, directeur 
 Marita Bosch, intakeverantwoordelijke Begeleid 
  Wonen en Pleegzorg Tel. 011-21 17 66 
 
Kortverblijf 
Borggravevijversstraat 5 - 3500 Hasselt 
Tel. 011-22 69 32 
Contactpersoon: Vanessa Kriekels, sociaal assistente 
             Tel. 011-21 17 66 
 
Muziekcentrum & Kunstatelier 
Borggravevijversstraat 5 - 3500 Hasselt 
Tel. 011-22 69 32 
Contactpersonen: Cindy Peeters: Muziekcentrum 
                              Youri Leroi: Kunstatelier  
 
 


