
WOONVORM HOGERVELD 

Gespecialiseerde woonzorg op maat voor  

volwassen personen met een fysieke beperking 

en of NAH.  

CONTACTGEGEVENS: 
 

HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST 

socialedienst@kla.stijn.be 

tel: 011 80 75 61 

 

RENÉ ROEX, DIRECTEUR 

directie@kla.stijn.be 

tel: 011 52 61 60 

WELZIJNSCAMPUS 3 BUS 3, 3600 GENK 

VOLG ONS OP: 

/DIENSTENCENTRUMKLAVERTJE 

KOM IK IN AANMERKING? 

 

 Voor de verhuring bij Nieuw Dak, mag je niet      

beschikken over eigendommen (bv.: bouwgrond 

of huis). Bovendien dient men te voldoen aan         

inkomensvoorwaarden. 

 Voor de dienstverlening door Dienstencentrum  

 ’t Klavertje, dien je te beschikken over een eigen  

 Persoonsvolgend Budget of een vergoeding voor 

 zorg door de verzekering of met eigen middelen. 
 

HEB JE INTERESSE? 

Neem gerust contact op met onze sociale dienst. 

ADRES: 

HOGERVELD IS OP DIT MOMENT IN AANBOUW. DE VERMOEDELIJKE INGEBRUIKNAME IS VOORZIEN VOOR OKTOBER 2020. 

PARTNERS: 

WWW.DIENSTENCENTRUMKLAVERTJE.BE 

  



WOONVORM  
HOGERVELD 

Hogerveld is een woonvorm op de Welzijnscampus Portavida in 

Genk, voor volwassen personen met een fysieke beperking en/of     

personen met een niet aangeboren hersenletsel. Hogerveld beschikt 

over 15 aangepaste appartementen met een living, keuken, terras, 

een slaapkamer met aansluitend een badkamer. 

Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes: ruime living 

met keuken en een badkamer met bad. 

 

De appartementen worden verhuurd door de sociale bouwmaatschappij Nieuw Dak. In hetzelfde ge-

bouw, biedt Nieuw Dak ook nog 26 appartementen aan voor de doelgroep van senioren. De woonvorm is 

prachtig gelegen, vlak bij de shoppingcentra van Genk. 

 

 Deze nieuwe woonvorm legt de focus op de zelfstan-

digheid van de bewoners. Er is oog voor het even-

wicht tussen een eigen leven en toch voldoende soci-

ale contacten. Er is 24 uur op 24 uur ondersteuning 

door een team van professionele begeleiders. Elke 

bewoner beschikt over een personenalarm, waarmee 

hij of zij een oproep kan doen voor hulp of ondersteu-

ning. De begeleiding ondersteunt iedere persoon in 

de uitbouw van zijn of haar leven. 

Vergund door het  

ZORGHOTEL 
 

Hogerveld biedt naast het wonen ook tijdelijke 

opvang aan volwassen personen met een fysieke 

beperking en/of personen met een niet aange-

boren hersenletsel, in de vorm van een studio 

zorghotel. Gezinnen of familieleden, die om di-

verse redenen op zoek zijn naar tijdelijke onder- 

steuning, kunnen na reservatie gedurende ver-

schillende dagen of weken een beroep doen op 

het zorghotel.  


