
 

 

 

 

Voorstelling Humival 
 
Doel  
 
Humival heeft als doel om zich op een deskundige wijze in te zetten voor een aangepaste huisvesting, 
woonvoorziening, zorg en dagbesteding voor mensen met een beperking. De vzw werd opgericht in 
1976. Een algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur zorgt voor het bestuur van de 
VZW en volgt de dagelijkse werking samen met de directie op. 
 
Doelgroep 

 
Humival richt zich tot volwassenen met een lichte, matige tot diepe verstandelijke en/of meervoudige 
beperking. Wij richten ons in eerste instantie tot mensen uit het Meetjesland en bij uitbreiding tot de 
provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Erkenning 
 

Humival is een vergunde zorgaanbieder die vandaag 70 cliënten ondersteunt. 
- 44 personen in  woonondersteuning 

- 10 personen in  dagondersteuning 
- 10 personen in ambulante (woon)ondersteuning 
- 7 personen in rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH): dagondersteuning, ambulante en 

mobiele ondersteuning en outreach. 
 
Aanmelden van gebruikers 
 
Kandidaat cliënten moeten beschikken over een erkenning bij het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) en een toegekend  persoonsvolgend budget (PVB) met uitzondering van RTH 

voor mensen met een vermoeden van handicap,(afhankelijk van aantal beschikbare punten). 
 
Contactgegevens 
 

Zie hierboven. Elke weekdag te bereiken tussen 8u30 en 17u. Verantwoordelijke: Marleen Geerinckx. 
 
Missie van de voorziening 
 

Ondersteuning bieden aan mensen met een beperking, hun ouders en/of hun directe omgeving in hun 
zoektocht naar een volwaardige plaats binnen de samenleving. 
 
 
 
 

 



 

 

 

Doelstellingen 
 

- Maximale ontplooiing en zelfredzaamheid van de persoon met een beperking nastreven. 
- Psychisch, fysisch en sociaal welzijn bevorderen van iedere individuele cliënt 
- Een huiselijke sfeer voor de cliënten creëren. Naast een huis ook een thuis aanbieden. 
- Rekening houden met eigen verlangens, wensen en mogelijkheden. 
- Respect voor de eigenheid van de persoon met aandacht voor maximale ontplooiingskansen. 
 
Van waar uit gewerkt wordt 
 
Humival engageert zich om de cliënten op een deskundige wijze te ondersteunen en dit vanuit een 

holistische visie en rekening houdende met de actuele kaders binnen de zorg zijnde keuzevrijheid, 
inspraak, gelijkwaardigheid, respect voor de privacy van de cliënt. Hierbij ligt de nadruk op soberheid, 

innovatie, openheid; kwaliteit, solidariteit, evenwaardigheid, empathie, integriteit, continuïteit en 
gastvrijheid.  Belangrijke invalshoeken zijn de 8 levensdomeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock) en 
de sociaal emotionele ontwikkeling voor personen met een beperking (Dösen). Ook community building 
is een belangrijk principe. Diverse werkgroepen zijn actief rond verschillende thema’s. 
 
Zorgdomeinen 
 
De dagelijkse werking binnen de voorziening is gebaseerd op volgende algemene zorgdomeinen: 
- Verzorging met aandacht voor diverse de zelfredzaamheidsprogramma’s. 
- Leefgroepswerking: huishoudelijke taken, individuele activiteiten en projecten. 
- Namiddagwerking: productateliers en belevingsactiviteiten binnen- en buitenshuis, Begeleid werk en 

enclavewerk. Al deze activiteiten zijn leefgroepsoverstijgend. Er zijn tevens projecten voorzien in de 
leefgroep. 

- Sport en beweging zowel intern en extern. 
- Ontspanning, reizen en vrije tijd zowel intern als extern. 
- Projecten levensvorming: zowel intern als extern. 
- Activiteitengroepen: ouderenwerking, snoezelen (sfeergroep) en structuurverlening (kwalitijd). 
 

Personeel 
 
Hiervoor staat een deskundig team in van opvoedend en begeleidend personeel, ondersteund door een 

staf bestaande uit zorg- en kwaliteitscoördinator, ortho-agoog, opvoeder-groepschef, verantwoordelijke 
medische zorg/interne preventie, verantwoordelijke vrijwilligerswerking, verantwoordelijke 
administratie en verantwoordelijke logistiek. 
Eveneens is er een logistieke ploeg en een administratief team die de dagelijkse werking mee 

ondersteunt. 

Waar nodig wordt een beroep gedaan op externe deskundigen: paramedici, huisartsen, specialisten, 
verpleegkundigen, psychologen, orthopedisten, pedicure en  podologe. Ook vrijwilligers ontvangen wij 

met open armen Tevens begeleiden wij een aantal studenten uit het dagonderwijs, deeltijds onderwijs 
en uit het volwassenonderwijs en dit op diverse niveaus van opleiding (A2, graduaat; bachelor, master). 

 



 

 

 

 
Diversiteitsplan 
 
Humival engageert zich om zowel bij de cliënten als het personeel een divers beleid te voeren. Daarbij 
maakt de voorziening geen onderscheid naar leeftijd, kleur, afkomst, nationaliteit, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geloofsovertuiging, etc. De persoon staat centraal. 

 
Samenwerkingen 
 
Humival is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (VWV), Tabor, Meetjeslands Overlegplatform voor 
Personen met een Beperking (MOPB), Gedeelde Ondersteuning  op Maat in het Meetjesland (GOMM). 
Tevens zijn er intersectorale samenwerkingen met 2 woon- en zorgcentra en een aantal diensten 
geestelijke gezondheidszorg o.a. (psychiatrie). Humival neemt deel aan diverse overlegplatformen. 


