
De dagelijkse leiding en ondersteuning wordt waargenomen door het “Coördinatieteam”.   

Coördinatieteam Functie Inhoud 

Hilde VAN GOETHEM 
hilde.vangoethem@huisindestad.be 

 

Algemeen Directeur Verantwoordelijk voor het 

algemeen dagelijks beleid 

Erwin NESKENS 
erwin.neskens@huisindestad.be 

 

Administratief Directeur Vverantwoordelijk voor de realisatie 

van de administratieve, financiële 

en infrastructurele aspecten van 

Huis in de Stad vzw. 

Leen MARTENS 
leen.martens@huisindestad.be 

 

Beleidsondersteuner 

medewerkers 

Coacht en begeleidt medewerkers in 

het kader van hun persoonlijke 

ontwikkeling en hun loopbaan. 

Lies VANMUYSEN 

Lies.vanmuysen@huisindestad.be 

 

Beleidsondersteuner 

medewerkers en 

communicatie 

Verantwoordelijk voor het beleid op 

domeinen medewerkers en 

communicatie. 

Mimi HUMBLET 
mimi.humblet@huisindestad.be 

 

Teamleider afdeling 

dagbesteding 

Geeft dagelijkse leiding aan de 

medewerkers van de dagcentra en 

de ontspanningsdienst SMAC 

Kristel BEYENS 
kristel.beyens@huisindestad.be 

 

Teamleider sociale 

dienst en 

trajectbegeleiders 

Geeft dagelijkse leiding aan de 

medewerkers van de sociale dienst 

en trajectbegeleiders 

Lief TIELEMANS 
lief.tielemans@huisindestad.be 

 

Teamleider Team A 

afdeling wonen 

Geeft dagelijkse leiding aan de 

medewerkers van leefgroep 1 – 2 – 3 

– 4 en de nachtdienst 

Gisèle BEELEN 
gisele.beelen@huisindestad.be 

 

Teamleider Team B 

afdeling wonen 

Geeft dagelijkse leiding aan de 

medewerkers van de leefgroepen 

Huis 1 – 2 – 3 – 4,  Studio 1 - 2 en 

gedecentraliseerd wonen 

Gitte BOSMANS 
gitte.bosmans@huisindestad.be 

 

Agoog Geeft advies voor de realisatie van 

de agogische ondersteuning voor de 

bewoners en de deelnemers en over 

het agogisch beleid. 

Margot VANDEBROEK 
margot.vandebroek@huisindestad.be 

 

Agoog Geeft advies voor de realisatie van 

de agogische ondersteuning voor de 

bewoners en de deelnemers en over 

het agogisch beleid. 

Kris FROONINCKX 
kris.frooninckx@huisindestad.be 

 

Teamleider administratie Geeft dagelijkse leiding aan de 

medewerkers van de 

administratieve dienst. 

Joost CLAES 
joost.claes@huisindestad.be 

 

Beleidsondersteuner 

 

 

Teamleider logistieke 

ondersteuning 

Geeft ondersteuning en advies aan 

de leden van het coördinatieteam 

over o.a. kwaliteitsmanagement, 

preventie en veiligheid, 

aankoopbeleid, vorming,…  

Geeft dagelijkse leiding aan de 

medewerkers van de logistieke 

dienst. 

Lieze VANDEVELDE 
lieze.vandevelde@huisindestad.be 

 

Beleidsondersteuner Geeft ondersteuning en advies aan 

de leden van het coördinatieteam 

over o.a. juridische 
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aangelegenheden, ICT, preventie en 

veiligheid,… 

Marijke HENDRICKX 
marijke.hendrickx@huisindestad.be 

 

Dagelijks 

verantwoordelijke  

Is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse werking in boerderijen 

De Velpe en De Maire 

Caroline SAMPERMANS 
caroline.sampermans@huisindestad.be 

 

Dagelijks 

verantwoordelijke  

Is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse werking in dagcentrum 

Berbendaal 

Kathleen STEVENS 
kathleen.stevens@huisindestad.be 

 

Dagelijks 

verantwoordelijke  

Ondersteuning medische 

cel 

Is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse werking van de 

ontspanningsdienst. 

Is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse coördinatie van de 

medische en paramedische zorg. 

Geert VANMELLE 
geert.vanmelle@huisindestad.be 

Ondersteuning medische 

cel 

Is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse coördinatie van de 

medische en paramedische zorg. 

Natalie BERTELS 

natalie.bertels@huisindestad.be 

 

Ondersteuning medische 

dienst 

Is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse coördinatie van de 

medische en paramedische zorg. 

Maatschappelijk werkers  

Kristel BEYENS 
kristel.beyens@huisindestad.be 

Karolien BOONEN 
karolien.boonen@huisindestad.be 

Mara SMEKENS 
mara.smekens@huisindestad.be 

Kirsten TIOLANTS 
kirsten.tiolants@huisindestad.be 

 

De maatschappelijk werker is verantwoordelijk voor het 
traject van onze bewoners/deelnemers en is de link tussen 
alle partners die betrokken zijn op de zorg. 
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