
UNIE-K,  zorg en ondersteuning  
voor volwassenen met een  

meervoudige beperking.

- zorg op jouw maat en tempo -

Welkom in “ ‘t venster ” 
  

‘t Venster ligt in een rustige woonwijk in Emelgem (Izegem), naast een recent aangelegd bos. 
Doordat de wandelpaden in het bos verhard zijn, kan elke bewoner of bezoeker maximaal genieten van de natuur, 

ook wie minder mobiel is of gebruik maakt van een rolstoel.



Die natuurbeleving past in onze visie op zorg. We vinden het belangrijk dat je je als cliënt thuis voelt in ‘t 
Venster, gepaste en deskundige zorg krijgt en kunt deelnemen aan actieve en gevarieerde tijdsbesteding.

Tot wie richten wij ons?

‘t Venster richt zich tot volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), met inbegrip van 
neuro-degeneratieve aandoeningen. Je nood aan zorg en ondersteuning is groot, heeft invloed op 
diverse levensdomeinen en maakt permanent toezicht noodzakelijk. Bij ons kan je terecht voor dag- en 
woonondersteuning.

Ook als je nog niét beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB), kan je beroep doen op ons specifiek 
zorgaanbod. Afhankelijk van jouw vraag kan je via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gebruikmaken van 
onze dag- en woonondersteuning én onze expertise.

Een kwalitatief hoogstaande zorg

Ons uitgebreid team van medewerkers heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd en schoolt 
zich voortdurend bij om elke cliënt met de beste zorg te omringen. De agogische medewerkers (woon- en 
nachtbegeleiders), medische dienst (eigen huisarts en verpleegkundige), paramedici (gespecialiseerde logopedisten, 
diëtisten, ergo- en kinesitherapeuten), de sociale en de ortho-agogische dienst en ons logistiek team werken vanuit 
een respectvolle dialoog nauw samen met de cliënt om te zorgen voor een optimaal leef- en wooncomfort. 

‘t Venster heeft ook een aantal specifieke troeven:

Expertise over NAH: omdat een NAH vaak niet zichtbaar is, delen we graag onze doorgedreven kennis  en 
ervaring hierover.

Hulpmiddelen op maat: ons orthopedisch team en de technische dienst gaan samen met jou op zoek naar 
aanpassingen die je het leven makkelijker en comfortabeler maken.

Maaltijden: koks en een diëtiste met specifieke expertise zorgen dagelijks voor lekkere en uitgebalanceerde 
maaltijden die in onze eigen professionele keuken (met HACCP-label en Smiley) worden klaargemaakt. 
Daarbij wordt op maat van elke cliënt gewerkt en rekening gehouden met slikproblemen (via gemixte 
of gemalen voeding), diëten, allergieën, geloofsovertuiging en smaakvoorkeuren. Een team van 
maaltijdbegeleiders helpt bij de zorgvuldige toediening.

Kleding: met een eigen wasserij spelen we kort op de bal zodat de bewoners altijd piekfijn voor de dag 
komen.

Onze eigen expertise wordt via samenwerkingsverbanden aangevuld met externe deskundigheid. Zo doen 
we beroep op thuisverplegingsdiensten en een pedicure-aan-huis. Een gespecialiseerde orthopedische dienst 
maakt en herstelt rolwagens, zorgt voor ortheses en voor stijlvolle en comfortabele orthopedische schoenen.



Modern en veilig woon- en zorgcomfort

De cliënt staat centraal in ‘t Venster, maar we vinden gastvrijheid voor en participatie van zijn 

of haar sociaal netwerk even belangrijk. Daarom zetten we sterk in op het delen van informatie 

en op goede wederzijdse communicatie. Via een login op onze website kan een link gelegd 

worden met de woning waar de cliënt verblijft. De gebruikersraad is een inspraakkanaal dat ons 

zorgaanbod mee vorm geeft. Wie op bezoek wil komen, is altijd welkom! Je kan ook deelnemen 

aan het gewone dagelijks leven, de vele uitstappen die we doen en de speciale evenementen die 

we organiseren. Wil je bovendien zelf ook deel uitmaken van de enthousiaste groep vrijwilligers 

die ons ruim aanbod mee mogelijk maken? Kijk dan op www.uniek.org onder ‘actief bij UNIE-K’ of 

vraag onze folder ‘vrijwilligers’.

Sociaal netwerk en vrijwilligers

‘t Venster heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in omvangrijke nieuwbouw- en verbouwingswerken. Zo 
verbeteren we het comfort, zorgen we voor nog meer huiselijkheid en vergroten we de privacy. De woningen 
zijn kleinschalig – 7 tot 8 cliënten – en hebben grote en gezellige kamers met een eigen badkamer en een 
privétuintje. Er is ook een ruime gemeenschappelijke tuin met rolstoelvriendelijke paden, een petanquebaan, 
aangepaste fitnesstoestellen en een belevingstuin.

Ook op andere vlakken spelen we in op modern en veilig zorgcomfort. Zo zorgen hoog-laagbedden met 
aandacht voor een optimale slaaphouding voor een betere nachtrust. Plafondliften, tiltoestellen en hoog-
laagbaden verbeteren de ergonomie voor onze medewerkers zodat ze al hun energie aan de zorg kunnen 
besteden. Een aangepaste wagen en minibus verhogen de mobiliteit en voor cliënten met dwaalgedrag 
beschikken we over dwaaldetectie.

Een uitgebreid aanbod dagbesteding
In onze werking herkennen we twee grondstromen:  

Je voelt je het meest thuis in een voorspelbare woonomgeving met het accent op comfort en zorgende 
nabijheid. Dagbesteding heeft daarbij vooral een basale insteek (bijvoorbeeld relaxatiebad, muziekbeleving 
of bewegingsstimulatie) en wordt meestal in een één-op-éénrelatie aangeboden.
Ofwel voel je je meer thuis in een uitdagende woonomgeving waarbij het stimuleren van jouw zelfstandigheid 
en zelfbepaling vooropstaan. De dagbesteding speelt dan vooral in op cognitieve stimulatie met activiteiten 
zoals agendatraining, winkelen in functie van zelf mee koken en de actualiteit bespreken.

Er zijn diverse therapiemogelijkheden in eigen huis (logo, kine, individuele ergotherapie, aangepaste 
sportactiviteiten), gekoppeld aan gezellige ruimtes met veel aangepaste materialen die zorgen voor meerdere 
belevingen: snoezelen, trillen, muziek en klanken horen en voelen, bewegen, spelen.

Wat je mogelijkheden ook zijn, we vinden jouw actieve deelname belangrijk. Ook mensen buiten ’t Venster 
leren kennen en je leefwereld verruimen, is mogelijk via wekelijkse externe activiteiten. En als je dat wil, 
helpen we je aansluiten bij het lokale verenigingsleven waarmee we actief samenwerken.



Lijkt ‘t Venster iets voor jou? 
Kom eens langs!

We kunnen de kwaliteit van onze zorg en de warme 

menselijkheid waarmee onze medewerkers de cliënten en 

bezoekers omringen nooit helemaal op papier vatten. Lijkt ‘t 

Venster iets voor jou en wil je méér weten? Maak een afspraak 

met de dienst toeleiding en kom zélf vrijblijvend ons aanbod 

bekijken en de sfeer opsnuiven. 

We geven je bij je bezoek graag een antwoord op al je vragen!

Onze dienst toeleiding vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Contacteer ons: T 051 263 084 - zorgvraag@uniek.org 
‘t Venster

W. Elsschotstraat 19/1, 8870 Emelgem (Izegem)

www.uniek.org

Bereikbaarheid

‘t Venster is vlot bereikbaar en op ons domein is er gratis 

parking. Kom je met het openbaar vervoer? De belbus van De 

Lijn stopt in onze straat. 


