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 SINTKAMILLUS

MAATWERK MET ZORG
Aanbod sociale economie

WAAROM KIES JE VOOR ONS?

Je zoekt een flexibele & betrouwbare partner voor je 
bedrijf of organisatie... 

Kwaliteit met een sociaal, duurzaam en flexibel engagement; 
daar mag je bij Zorggroep Sint-Kamillus op rekenen!     

Enkele referenties: Speelgoedcapsules inpakken voor 
Gamaco, kussenslopen naaien voor IKEA,  assembleren 
en demonteren voor Soundtalks, drukwerk plooien 
voor Materialise, tijdschriften verzendingsklaar maken 
voor de Socialistische mutuatliteit, aanmaakblokjes 
maken voor Den Ateljee, granolabollen rollen voor 
Odette Noisette, materiaal verpakken voor Biogroei, 
pc’s & glucosemeters demonteren voor Out of use, 
documenten klasseren voor Idewe, bestickeren & assem-
bleren voor Stolz, kaften samenstellen voor Het Vlaams 
Fonds, cateren voor De markt van de smaak Leuven, 
textielwerk maken voor Doekjes en broekjes Leuven, 
recyclage van papier en zeep voor de UCLL, diverse werk-
zaamheden voor de gemeente Bierbeek, ... En vanaf nu 
ook heel graag ten dienste van jouw organisatie of bedrijf!

Je zoekt een  dagactiviteit...

We zoeken samen naar een activiteit die aansluit bij jouw 
interesses en talenten. Hierbij houden we ook rekening 
met je werkomgeving. Hou je van rust, voorspelbaarheid 
en veel van hetzelfde, of wil je net veel variatie? Neem je 
graag verantwoordelijkheid of voer je liever een deeltaak 
uit? Het kan allemaal en we helpen je hierbij persoonlijk.

 
 

CONTACTGEGEVENS

Zorggroep Sint-Kamillus organiseert op drie campussen 
ateliers voor sociaal ondernemen:

TAC - Therapeutisch Activiteiten Centrum                        
Campus Krijkelberg Bierbeek 
Eva Vander Velpen - 016 45 27 30    

't Collectief                                                                                   
Campus Oudebaan Leuven 
Melissa Santervas - 016 49 85 80

Akcent                                                                                                  
Campus PVT Salvenbos Heverlee 
Nancy Renard - 016 45 27 70

Heb je interesse om samen te werken? Of ken je iemand 
die aan de slag wil in onze ateliers? Mail ons je vraag:

sociale.economie@kamillus.broedersvanliefde.be

We bekijken in welk atelier we je vraag het best opvolgen 
en we laten je altijd snel iets weten. 

Onze ateliers maken deel uit van het platform doeners.be



DUURZAAM EN SOCIAAL MAATWERK

Tewerkstelling mogelijk maken en competenties 
versterken met het oog op een duurzaam en inclusief 
engagement. Dat is waar we in Zorggroep Sint-Kamillus 
op inzetten met onze sociale economie initiatieven! Elk 
product of elke dienst die we afleveren is het resultaat van 
een duurzaam proces, gekenmerkt door ambachtelijke 
kwaliteit. 

Een dagactiviteit draagt bij aan een verhoging van het 
zelfwaardegevoel, maatschappelijke participatie en 
verbinding met de omgeving. Het zorgt voor contacten 
met de omgeving en maakt sociale inclusie mogelijk. Waar 
mogelijk en wanneer wenselijk, kunnen mensen nadien 
aan de slag in het reguliere economische circuit.

Onze ateliers maken deel uit van het brede zorgaanbod van 
Zorggroep Sint-Kamillus. Via verschillende zorgvormen 
bieden we zorg op maat aan personen met psychische 
kwetsbaarheid.

AANBOD VOOR PERSONEN MET EEN       
PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

In onze ateliers richten we ons vooral op volwassenen 
met een psychische kwetsbaarheid. We bieden heel wat 
mogelijkheden binnen een of meer ateliers op basis van 
interesses en talenten. Vanuit onze deelwerkingen zijn er 
atelierbegeleiders die hen wegwijs maken en begeleiden 
waar en wanneer nodig. Ons aanbod is op maat en klein-
schalig.

Enkele mogelijkheden
• Schrijnwerk en houtproductie
• Fietsherstel
• Boerderij (sier- en groententeelt)
• Industrieel atelier (demonteren - inpakken - ...)
• Gemeentelijke werken (bv. Jobbus Bierbeek)
• Samenwerkingsprojecten op verplaatsing, 
 bv. met IDEWE
• Kleding-outlet (sorteren - beheren - verkoop)
• Bakkerij (brood - gebak - taarten)
• Catering (evenementen - geschenkpakketten)
• Creatief productieatelier (bv. textielwerk)
    

AANBOD VOOR BEDRIJVEN EN ORGANI-
SATIES: SOCIAAL MAATWERK

Door een beroep te doen op onze ateliers help je 
mensen die minder gemakkelijk een job vinden op de 
gewone arbeidsmarkt, maar wel het beste van zichzelf 
geven binnen sociale-economiebedrijven. Mooi toch?

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

• (Semi) industrieel werk: sorteren, plakken, 
drukwerk verzendklaar maken, documentatie-
mappen samenstellen, folders plooien, materialen 
en relatiegeschenken inpakken, assembleren en 
demonteren i.f.v. recyclage;

• Voeding en catering: voor evenementen, verkoop 
of geschenkpakketten; 

• Boerderij/moestuinwerk: sierplanten en seizoens-
groenten;

• Creatieve productie: allerlei textielwerk.

Door samen te werken met ons doe je (indirect) 
aan sociaal en inclusief ondernemen. Zo help je als 
ondernemer of bedrijf mee aan de realisatie van de 
Sustainable Development Goals (SDG's), opgesteld 
door de Verenigde Naties. Van win-wins gesproken! 


