Ter Heide en Intesa werken samen aan de toekomst voor personen met een
beperking
Personen met een beperking verdienen de beste zorg en ondersteuning. Daarvan zijn Intesa en Ter
Heide, dat onderdeel is van IGL, overtuigd. Deze organisaties vonden elkaar dan ook vanuit een
gemeenschappelijke droom. In een sterk veranderend zorglandschap zijn ze ervan overtuigd dat ze
samen sterker staan om personen met een beperking de gepaste ondersteuning te bieden. Daarom
hebben ze de intentie uitgesproken om uit te zoeken of ze samen één gemeenschappelijke
organisatie kunnen uitbouwen. Vandaag gaan ze een samenwerkingsovereenkomst aan om de
mogelijkheden te onderzoeken en richting te geven aan de toekomst.
Samen sterker
De afgelopen jaren is de context in de welzijnssector sterk veranderd, zeker wat betreft personen
met een beperking. Om gepast te kunnen blijven inspelen op de toekomstige zorgvragen van cliënten
hebben Ter Heide en Intesa het plan opgevat om dat samen te doen. Het verhogen van de
levenskwaliteit van hun cliënten staat hierbij voorop. De organisaties zijn ervan overtuigd dat ze
samen sterker staan om hun cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Dieter
Tuybens, algemeen directeur van Intesa, vertelt: “Door te gaan samenwerken willen we in Middenen Zuid-Limburg de referentieorganisatie zijn voor mensen met een beperking. In een latere fase
willen we dat referentiepunt zijn voor alle welzijnsdomeinen in diezelfde regio.”
Eén team
Beide organisaties hebben de gemeenschappelijke ambitie om één organisatie te vormen die wordt
aangestuurd vanuit één centraal directieteam. Om de theorie en de praktijk te verbinden, gaan ze
een samenwerkingsovereenkomst aan die vanaf vandaag in werking treedt. Tijdens een periode van
maximum 1 jaar wordt verkend, onderzocht of de verwachtingen waargemaakt kunnen worden en
wordt een duidelijke richting gegeven aan de samenwerking. Voor de dagelijkse werking van Ter
Heide en Intesa verandert in deze periode niets.
Voortbouwen op kennis en expertise
Ter Heide en Intesa beginnen voor hun samenwerking niet van nul. Beide bouwen verder op hun
missie, visie, structuur, waarden en strategieën om hun ambities te realiseren. Algemeen directeur
van Ter Heide, Paul Geypen, legt uit: “Zowel Intesa als Ter Heide wil er zijn voor personen met een
beperking. We willen elkaar door deze samenwerking versterken en samen passende
totaaloplossingen bieden op de zorgvragen van onze cliënten.”
Bij een positieve evaluatie van de samenwerking wordt in 2019 in een tweede fase een gezamenlijke
organisatie opgericht. Een beter leven en een betere toekomst voor de cliënt staan steeds voorop bij
het nemen van deze eindbeslissing.

Over Ter Heide
Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan 430 personen met een ernstige meervoudige beperking. 650
medewerkers geven hiervoor elke dag het beste van zichzelf. Dit verspreid over 4 campussen in Limburg: Genk, Zonhoven,
Borgloon, Tongeren. Ter Heide is bovendien een warme thuis voor zijn bijzondere bewoners. We willen in Ter Heide veel
mensen ontmoeten en samen met hen aan de weg timmeren voor een goed en kwaliteitsvol leven voor onze bewoners.

Over Intesa
Intesa is een dynamisch zorgbedrijf, gericht op de zorgondersteuning van personen met een al dan niet aangeboren fysieke
en/of mentale beperking en/of bijkomende beperkingen. Meer specifiek biedt Intesa ondersteuning aan 250 volwassenen
op het vlak van residentiële, semi-residentiële en/of ambulante zorg. De zorgvraag en de noden van de cliënt vormen het
uitgangspunt voor een kwaliteitsvolle zorg. Met een team van 200 medewerkers gaat Intesa actief aan de slag binnen de
regio Borgloon, Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren en Herk-de-Stad.

Voor meer informatie over Ter Heide kan je terecht op www.terheide.be.
Meer informatie over Intesa vind je op www.intesa.be.
Voor meer informatie over dit persbericht kan je contact opnemen met




Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide: tel.: 089 32 39 31, gsm: 0472 21 44 82, e-mail:
paul.geypen@terheide.be.
Dieter Tuybens, algemeen directeur Intesa: tel. 012 39 04 60, gsm: 0476 06 17 97, e-mail:
dieter.tuybens@intesa.be

