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Algemeen voorwoord - mei ‘20

Dag lezer,

2019 lijkt wel een eeuwigheid geleden, nu we met 
z’n allen in een coronacrisis zitten.  Onze sector en 
organisatie wordt hierdoor grondig door mekaar 
geschud en evidente zaken staan plots op de helling. 
De medewerkers van UNIE-K blinken, vaak in 
moeilijke omstandigheden, uit in hun aanpak van 
de crisis en dagelijkse inzet voor de bewoners die 
nog steeds genieten van een kwaliteitsvolle zorg 
en ondersteuning.  Mijn heel oprechte dank aan alle 
medewerkers van UNIE-K voor die grote inzet. Ik wil 
ook de sociale netwerken bedanken om de richtlijnen 
goed op te volgen ondanks het gemis van hun kind of 
familielid.   Ik ben fier op alle UNIE-Kers!

Bart Naeyaert
Voorzitter 

Voorwoord bij dit jaarverslag 

In 2019 sloeg UNIE-K een aantal nieuwe paden in.

Op 6 januari startte, na 2 jaar voorbereiding, ons project 
‘samen op weg naar een vernieuwde organisatievorm’.  
De nieuwe manier van organiseren en werken moet 
ons toelaten om nog betere zorg en ondersteuning te 
bieden aan onze cliënten én als organisatie nog meer 
slagkracht aan de dag te leggen om te kunnen inspelen 
op nieuwe uitdagingen.

Op 2 april werd het samenwerkingsverband Surpluz 
tussen UNIE-K & ONS HUIS officieel gelanceerd.  

Door samen te werken kunnen we in en rond Brugge 
meer zorg op maat aanbieden aan volwassenen met 
een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH).  

De persoonsvolgende financiering (PVF) ging een 
nieuw jaar in.  We slaagden er in om voor het derde 
jaar op rij meer zorg en ondersteuning te bieden, mede 
door de focus op personen met NAH in regio Brugge. 
De uitwerking van correctiefase 2 zorgt er bovendien 
voor dat we vanaf 1/1/2020, gespreid over 8 jaar, 
meer middelen zullen kunnen inzetten in de zorg, wat 
de kwaliteit van onze dienstverlening ongetwijfeld zal 
verhogen.

Omvangrijke bouwprojecten, met name de renovatie 
van het therapeutisch (zwem) bad en woning 11 én 
de verbouwing van de Magdalenahoeve tot HIPPO@
UNIE-K zorgden voor veel bedrijvigheid in Ons Erf.

We investeerden ook verder in onze medewerkers.  
Naast de uitwerking van de welzijnsbevraging lag 
de focus vooral op het werken in de vernieuwde 
organisatievorm. 

Er waren in 2019 ook veel sponsoractiviteiten die ons 
toelaten om net dat tikkeltje extra te bieden qua zorg 
en ondersteuning aan onze cliënten.

Dit alles en nog veel meer vind je terug in dit jaarverslag.  
Met cijfers, woorden en beelden nemen we je mee op 
onze nieuwe paden.

Karel Braet
Algemeen directeur  

Voorwoord door de voorzitter & de algemeen directeur



Start van de vernieuwde organisatievorm

Het strategisch beleidsplan 2016-2018, met uitrol in 
2019, focuste op drie speerpunten.  Eén ervan was 
‘samen op weg naar een vernieuwde organisatievorm’.  
We wilden de organisatie van het zorgproces opnieuw 
opbouwen, samen met al wie in dat proces een rol 
vervult.  We vertrokken hierbij vanuit de individuele 
vraagstelling van elke cliënt en brachten alle nodige 
expertise om die vraag te kunnen beantwoorden 
samen in een kernteam rond de cliënt. Cliënten 
werden op basis van zorgaccenten geclusterd in units 
waardoor we ook experten en hun expertise gericht 
kunnen inzetten.

Op die manier werd UNIE-K van onderuit opnieuw 
“gestructureerd”.  We verlieten de historische opdeling 
tussen Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster en kwamen 
uit bij 6 units van ongeveer gelijke grootte.  Elke unit 
is een clustering van 3 tot 6 kernteams met eenzelfde 
zorgaccent die op een geïntegreerde, interdisciplinaire 
manier samenwerken. Vier units situeren zich in de 
regio Brugge, twee in de regio Mid-West. De units in 
Brugge bevinden zich alle vier op de locatie Ons Erf.  In 
Mid-West zijn de units verdeeld over de twee locaties 
(’t Venster en de Waaiberg).   

Zelforganiserende teams, geleid door een duo 
(teamcoach en ortho-agoog), laten voortaan meer 
ruimte voor  initiatief van de medewerkers, zonder dat 
ze daarbij (ongewild) worden gehinderd of afgeremd 
door structuren of systemen. Hierdoor zal elke 
medewerker onze cliënten met nog meer goesting en 
gedrevenheid de ondersteuning kunnen geven die zij 
verdienen.

Eind 2019 maakten we een eerste evaluatie op. We 
stelden vast dat alle kernteams de nodige stappen 
hadden gezet op het pad naar meer zelforganisatie.  
Vanuit deze positieve evaluatie willen we in 2020 
verder groeien in onze vernieuwde manier van 
organiseren en werken.

Welzijnsbevraging: resultaten en aanpak

Voor UNIE-K staan tevreden en betrokken mede- 
werkers centraal. In overleg met de werknemers-
organisaties werd eind 2018 een welzijnsbevraging 
georganiseerd met volgende globale resultaten:

• Score op algemene tevredenheid: 59% van de 
medewerkers is tevreden tot zeer tevreden, 
22% antwoordde ‘neutraal’ (niet tevreden - niet 
ontevreden), 14% antwoorde eerder ontevreden 
en 5% heel erg ontevreden.

• Bij de 9 tevredenheidsdimensies (relatie met 
leidinggevende, relatie met collega’s, goede 
arbeidsomstandigheden, organisatiestructuur, 
ontwikkelingsmogelijkheden, jezelf goed voelen 
op het werk, arbeidsvoorwaarden, taakinhoud, 
evenwicht werk-privé) lagen 8 scores in de 
categorie ‘tevreden’ en 1 score in de categorie 
‘neutraal’.  

Via werkgroepen werd in 2019 uitvoering gegeven 
aan een actieplan om de algemene tevredenheid en 
betrokkenheid van medewerkers verder te verhogen.  
De medewerkers kozen hiervoor 4 thema’s uit, 
met name: verantwoordelijkheid krijgen en nemen, 
informatie en communicatie, zorg voor medewerkers, 
werkdruk en werkbaar werk.
In 2020 wordt verder gewerkt aan het actieplan.

ORGANISATIEVORM



Persoonsvolgende financiering (PVF) en Rechtstreeks Toegankelijke hulp (RTH)

UNIE-K EN HAAR CLIËNTEN

In 2019 zaten we niet stil op het vlak van aanmeldingen 
en opnames van nieuwe cliënten. Een overzicht:

Team zorgvraag
Via het ‘team zorgvraag’ worden alle aanmeldingen 
gecentraliseerd en verwerkt. Vanaf 1 april werden de 
aanmeldingen verwerkt in het kader van Pluzpunt, het 
‘zorgloket’ van Surpluz. Er waren in 2019 maar liefst  
82 nieuwe aanmeldingen. Veel cliënten beschikten 
echter niet (of nog niet) over een persoonsvolgend 
budget. Een aantal van hen konden (beperkt) worden 
ondersteund via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
(RTH).

Een uitstroom van 14 cliënten (PVB)
We noteerden 13 overlijdens in 2019.  De overlijdens 
hadden meestal betrekking op cliënten met een 
zware zorgvraag die permanent (dag, nacht, weekend) 
bij ons verbleven. Eén cliënt koos er voor om haar 
woonondersteuning dichter bij huis te organiseren 
bij een andere vergunde zorgaanbieder.   

Een instroom van 16 cliënten (PVB)
Er kwamen 16 nieuwe cliënten in UNIE-K met een 
individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) van 
onbepaalde duur: 4 beschikten over een regulier PVB, 
3 hadden een PVB op basis van het BVR NAH, 6 een 
PVB voor zorgcontinuïteit en 3 cliënten hadden een 
PVB omwille van een noodsituatie.  

Financiële impact: positief saldo 
Het effect van de in- en uitstroom op de totale 
zorggebonden punten voor het volledige jaar is 
positief en dit voor het 3de jaar op rij. Dit betekent 
dat we in 2019 terug meer zorg en ondersteuning 
hebben verleend dan in 2016, aan de vooravond van 
de start van de persoonsvolgende financiering. We 
hebben ook, door de opstart van de NAH-werking 
in Ons Erf, significant meer zorg en ondersteuning 
geboden dan in 2018.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
RTH gaat over beperkte, op de handicap afgestemde, 
ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang 
of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en 
niet beschikt over een persoonsvolgend budget. 
UNIE-K is erkend als RTH-dienst en bood in 2019 
ondersteuning aan een 40-tal cliënten.

Correctiefase 2 – start 1/1/2020
De aanpassingen aan de op 1/1/2017 toegekende 
persoonsvolgende budgetten van onze cliënten 
zal in de komende jaren leiden tot een gefaseerde 
verhoging (over de periode 2020-2027) van de 
zorggebonden punten met ongeveer 10%. Jaarlijks 
krijgen wij extra zorggebonden punten waarmee 
bijkomend zorggebonden personeel zal worden 
gefinancierd. De 10 % is een globale verhoging op 
niveau UNIE-K: de grootste stijging zit in de regio 
Brugge, maar ook de regio Mid-West gaat er op 
vooruit.  

... er begin juli gedurende een tweetal dagen werd gefilmd in de 
verschillende locaties van UNIE-K? Benieuwd naar het resultaat? 
Bekijk de film via https://youtu.be/bhyZVTHjaVs

Wist je dat...



Verkiezingen collectief overlegorgaan
UNIE-K heeft met onder meer bewonersraden, cluster-vergaderingen en de familievereniging een jarenlange 
traditie op het vlak van participatie en betrokkenheid. De directe inspraak van onze cliënten (eventueel 
bijgestaan of vertegenwoordigd door hun ondersteuner/bewindvoerder) biedt volgens ons een belangrijke 
meerwaarde in de werking.

Omdat ook de overheid hier veel belang aan hecht, is de ‘collectieve inspraak’ sinds de inspraakbesluiten in 
de regelgeving opgenomen. Oorspronkelijk werd dit ‘gebruikersraad’ genoemd, maar sinds de invoering van 
de persoonsvolgende financiering spreken we over het ‘collectief overlegorgaan’. 

Het collectief overlegorgaan vertegenwoordigt en bewaakt de belangen van de cliëntengroep. 

In november-december 2019 werden verkiezingen gehouden om een nieuw collectief overlegorgaan samen 
te stellen.  De 10 leden worden daarbij verkozen door de cliënten (of hun vertegenwoordiger). Het collectief 
overlegorgaan bestaat uit 2 leden vanuit De Waaiberg, 6 leden vanuit Ons Erf en 2 leden vanuit ’t Venster. 
Hun mandaat loopt van begin 2020 tot eind december 2023.

FORUM – digitaal communiceren met de sociale netwerken 
Om tegemoet te komen aan de steeds grotere vraag van de sociale netwerken om uitgebreid geïnformeerd 
te worden over de werking in  onze  voorziening, zijn we gestart met een digitaal platform. Dit ter aanvulling 
van de maandelijkse (digitale) nieuwsbrief. Sinds mei 2019 kunnen cliënten en hun sociaal netwerk/
vertegenwoordigers via de bestaande website van UNIE-K inloggen op achterliggende (beveiligde) pagina’s 
en zo bijkomende informatie raadplegen. Dit is niet alleen mogelijk op het niveau van UNIE-K als organisatie, 
maar ook over de locatie (Ons Erf, De Waaiberg of ’t Venster) en zelfs de specifieke wooneenheid waar de 
cliënt verblijft.

UNIE-K EN HAAR CLIËNTEN



Na belangrijke nieuwbouw- en renovatiewerken in de periode 2008-2014, blijven we verdergaan met de 
uitvoering van het masterplan in Ons Erf. Zo zorgen we ervoor dat de infrastructuur in de toekomst tegemoet 
blijft komen aan de hedendaagse eisen in verband met comfort en welzijn bij de opvang van personen met 
een beperking.

Daarom werd in 2018 gestart met de renovatie van de verouderde woning 11 in het centraal gebouw en de 
ingrijpende vernieuwing van het therapeutisch (zwem) bad. Deze werkzaamheden waren op het einde van 
2019 zo goed als voltooid.  

In Ons Erf zullen we in de komende jaren de paviljoenen uit de jaren ‘80 vervangen door een nieuwbouw. 
Dit  project werd in 2019 grondig voorbereid. De werken starten in het najaar van 2020 en zullen in fases 
verlopen. De eerste fase betreft een nieuwbouw voor 55 volwassenen met een verstandelijke beperking en 
bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen. 

BOUWWERKEN IN ONS ERF 

WONING 11 

HET THERAPEUTISCH BAD

WONING 11 

HET THERAPEUTISCH BAD



BOUWWERKEN IN ONS ERF 

... op 24 mei 2019 het nieuwe Magdalenapad officieel werd geopend 
in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw en de gedeputeerden 
Bart Naeyaert en Jurgen Vanlerberghe? Het pad is een fietsdoorsteek 
tussen de Koning Albert I-laan en de Heidelbergstraat. De realisatie 
zorgt meteen ook voor een uitbreiding van de Groene Gordel rond 
Brugge. 

Wist je dat...

Aangepast paardrijden en de specifieke beleving die ermee samenhangt, vormt al sinds 1999 één van de 
belangrijke pijlers in het dagbestedingsaanbod van Ons Erf. Zo worden er dagelijks huifbed- en zadelritten 
begeleid. Ook huifkarritten staan op het programma. Het vele groen, de wisselende omgeving, de buitenlucht 
en het ritmisch stappen van de paarden zorgt voor een deugddoende ontspanning.  

Met het project ‘HIPPO@UNIE-K’ wil Ons Erf deze vorm van dagbesteding en dienstverlening verder 
uitbreiden en verbeteren, zowel voor onze interne als externe cliënten. Daarom werden op het mooie domein 
van de Magdalenahoeve, grenzend aan Ons Erf, de bestaande gebouwen ingrijpend gerenoveerd en werd er 
een grote manège gebouwd. 

Eind 2019 waren de werken zo goed als klaar.

HIPPO@UNIE-K



Medewerkers in cijfers

OE DW TV Overkoepelend Totaal

Man 43 17 5 26 91

Vrouw 293 84 48 21 446

Totaal 336 101 53 47 537

Percentage Man 12,80% 16,83% 9,43% 55,32% 16,95%

Percentage Vrouw 87,20% 83,17% 90,57% 44,68% 83,05%

Totaal  
(in aantallen)

Totaal  
(in percentages)

< 25 44 8,19%

25-34 116 21,60%

35-44 114 21,23%

45-49 56 10,43%

50-54 83 15,46%

> 55 124 23,09%

537 100 %

Gemiddelde 
leeftijd

OE 43,22

DW 40,21

TV 41,28

Overkoepelend 50,02

Totaal 43,06

Volgens geslacht 

Volgens leeftijd Gemiddelde leeftijd

Eind 2019 waren bij UNIE-K 537 
medewerkers actief, waarvan 248 
voltijds en 289 deeltijds. Hieronder 
vinden we een aantal statistische 
gegevens terug op 31/12/2019.

UNIE-K EN HAAR MEDEWERKERS 

... de facebookpagina van UNIE-K op het einde van 2019 meer dan 
1000 likes telde?

Wist je dat...



... de bussen van De Lijn in het late najaar het straatbeeld in 
Brugge kleurden met een aantrekkelijke foto van UNIE-K? Het 
was de opvallende promotie voor onze rekruteringscampagne 
voor woonbegeleiders.

Wist je dat...

De 537 medewerkers van UNIE-K begeleiden elke dag ongeveer 340 cliënten met een beperking. Zonder 
toegewijde collega’s zou het nooit mogelijk zijn om voor al die cliënten een kwaliteitsvolle ondersteuning te 
bieden. 

Maar UNIE-K staat ook voor heel wat uitdagingen, net zoals dat het geval is in de hele social-profitsector. Eén 
ervan is de vergrijzing. Medewerkers moeten steeds langer aan de slag blijven. Daarnaast blijft de werkdruk 
toenemen, zowel op fysiek als mentaal vlak.  Tenslotte wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers 
te vinden door de krapte op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen.

Om het hoofd te bieden aan al die uitdagingen, zet UNIE-K sterk in op het welzijn op het werk. We zijn er 
rotsvast van overtuigd dat we als werkgever aandacht moeten hebben voor de gezondheid en de vitaliteit 
van onze medewerkers. Het is een essentiële basisvoorwaarde om hun werk fysiek en mentaal goed aan te 
kunnen.

Net daarom organiseert UNIE-K heel wat gezondheids-
initiatieven. Er is een saladebar in onze eetruimte, er worden 
pauzewandelingen georganiseerd en we doen mee aan 
externe sportinitiatieven zoals Dwars door Brugge, Nacht 
van Vlaanderen in Torhout, … Daarnaast organiseerden we al 
workshops rond mindfulness en veerkracht van medewerkers. 
Bovendien motiveren we onze medewerkers om met de fiets 
naar het werk te komen. Daarvoor voorzien we douches, een 
goeie en veilige fietsstalling én een maximale fietsvergoeding. 
Kortom, ook in 2019 gaven we verder vorm aan het beleid om 
onze medewerkers écht te soigneren.

UNIE-K EN HAAR MEDEWERKERS 



WERKING

Nieuwe paden in de werking

Opstart NAH-werking in Ons Erf 
Uit de gesprekken rond Surpluz – zie pagina 11 – 
bleek er in regio Brugge nood te zijn aan aangepaste 
residentiële opvangmogelijkheden voor personen 
met een complexe NAH-problematiek, die blijvende 
en intensieve woon- en dagondersteuning zoeken. 
Daarom namen we het initiatief om voor deze 
doelgroep een werking op te starten in Ons Erf. 
Basisveiligheid bieden en de onafhankelijkheid 
en zelfstandigheid stimuleren, zijn belangrijke 
speerpunten in deze begeleiding en ondersteuning. 
In het najaar van 2019 ondersteunden wij al 5 
cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel. In de 
loop van 2020 wordt een vernieuwde infrastructuur 
in gebruik genomen die plaats zal bieden aan 12 
cliënten. 

Op 2 december 2019 ging een informatiemoment 
door voor de cliënten en hun sociaal netwerk. De 
NAH-werking werd er toegelicht en achteraf kon nog 
worden bijgepraat met een hapje en een drankje.

Activiteitenbegeleider expressie in Mid-West
Eén van onze medewerkers is in zijn vrije tijd al meer 
dan 30 jaar bezig met (inclusief) theater. Hij kreeg 
vorig jaar de kans om halftijds aan de slag te gaan als 
activiteitenbegeleider expressie in De Waaiberg en ’t 
Venster. De ervaring leert ons immers dat toneel en 
andere expressievormen zoals schilderen, tekenen, 
beeldende kunst en poëzie een meerwaarde  
opleveren voor personen met een beperking. Zo 
krijgen ze de kans om te exploreren, te ontdekken en 
uit te proberen. Rekening houdend met de wensen 
en de mogelijkheden van de bewoners kan daarbij 
worden gedacht aan onder meer belevingstheater, 
rollenspelen, toneeloefeningen of repeteren voor 
een voorstelling.

Bij de inhoudelijke invulling van die nieuwe job 
staat echter ook het inclusieve karakter van de 
activiteiten voorop. Zo wordt er werk gemaakt 
van het uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
met lokale verenigingen en organisaties, zoals 
academies en toneelgezelschappen. Dit kan op 
veel vlakken een meerwaarde betekenen voor de 
bewoners én de externe organisaties, en aanleiding 
geven tot win-winsituaties. Denken we maar aan 
het samen organiseren van een tentoonstelling, 
toneelvoorstelling of workshop. We zijn ervan 
overtuigd dat we veel kunnen leren van elkaar. De 
eerste contacten in 2019 waren alvast veelbelovend 
en positief.

... het houtatelier in De Waaiberg over een nieuwe, geautomatiseerde nietmachine 
beschikt? Ze kan op verschillende manieren worden bediend: linkshandig, 
rechtshandig, bimanueel.  Er kunnen ook twee personen tegelijkertijd met de 
nieuwe nietmachine werken. Voor de bewoners is de nieuwe machine een 
absolute meerwaarde in hun dagbesteding. 

Wist je dat...



UNIE-K IN DE KIJKER

Opstart Surpluz - samenwerken heeft pluzpunten! 
Het zorglandschap verandert. Omdat we samen 
sterker zijn, sloegen UNIE-K en Ons Huis 
(OCMW Brugge) de handen in elkaar. Het nieuwe 
samenwerkingsverband werd op dinsdag 2 april in 
het Brugse stadhuis voorgesteld. Onder de noemer 
‘Surpluz’ gaan beide organisaties samen zorg en 
ondersteuning bieden aan volwassenen met een 
verstandelijke beperking of een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) in en rond Brugge. 

Surpluz wordt ook gekoppeld aan Pluzpunt, een 
zorgloket voor de regio. Pluzpunt wil alle vragen over 
zorg en ondersteuning opnemen, analyseren en daarna 
koppelen aan de omgeving die de beste oplossing 
kan bieden. Dat kan UNIE-K, Ons Huis of een andere 
organisatie zijn. Pluzpunt wordt gedragen door 
medewerkers van UNIE-K en Ons Huis. Ze streven 
naar inclusieve oplossingen op maat van elke cliënt. 
Begin 2020 werd Surpluz bovendien uitgebreid met 
een nieuwe partner: ’t Veldzicht uit Brugge.

DAG van de ZORG
‘BREIN’ was het centraal thema van de Dag van de 
Zorg op zondag 17 maart 2019. 

UNIE-K, Ons Erf stelde haar uitgebreide werking 
voor en mocht ruim 350 geïnteresseerde bezoekers 
ontvangen. Via een uitgestippeld parcours kwamen 
ze alles te weten over ons boeiend aanbod en 
werden ze ondergedompeld in de leefwereld van 
onze cliënten. Ook De Waaiberg, ‘t Venster en de 
Dienst Inclusief Wonen hadden er een infostand.

Dienst Inclusief Wonen vierde 20!
Onze Dienst Inclusief Wonen (DIW) vierde op 22 
oktober zijn 20e verjaardag. Na een symposium, dat 
doorspekt was met getuigenissen van medewerkers 
en cliënten, volgde een feestelijke receptie. Nadien 
konden de cliënten en medewerkers zich uitleven op 
een fuif met een UNIE-Ke DJ.

De Dienst Inclusief Wonen richt zich tot volwassenen 
met een beperking die zelfstandig willen wonen, 
maar die door gebrek aan ervaring en/of beperkte 
vaardigheden nood hebben aan begeleiding. Ze 
staan zelf in voor een woning of huren een studio in 
ons woonhuis PORTIE-K op de markt in Gits.



UNIE-KE ACTIVITEITEN

De gezonde week  
In Ons Erf werd tijdens de week van 20 tot 26 mei een 
gezonde week georganiseerd. Er was voor elk wat wils. 
Zowel bij de cliënten als bij de medewerkers kwamen 
verschillende thema’s aan bod. 
 
Cliënten konden genieten van een kookknutsel-
activiteit, een geur- en smaakbelevingsmoment, 
proeven van lekkere fingerfood en deelnemen aan een 
heuse sneukeltocht in Tillegembos. De medewerkers 
kregen een ‘moeilijke’ voedingsquiz voorgeschoteld 
en werden geïnformeerd over handhygiëne en 
roken. Aan de hand van stappentellers hielden we 
bij of we wel aan onze 10.000 stappen per dag 
kwamen. En we konden de uitdaging aangaan om 
een week lang géén chocolade te eten, géén alcohol 
te drinken, géén gefrituurde voeding te nuttigen of 
enkel gezonde tussendoortjes te eten. Kortom het 
werd een uitdagende, lekkere en gezonde week! 

In het najaar mochten ook de cliënten van De 
Waaiberg genieten van een ‘fris en fruitige’ week. Er 
stonden heel wat leuke activiteiten op het programma 
zoals een gezond aperitiefmomentje, proeven van 
fingerfood, een gezelschapsspel over gezonde voeding, 
rolstoeldansen, een gezond dessertbuffet, een uitstap 
naar het biologisch (tuinbouw)bedrijf De Lochting  en 
een fruitige quiz als afsluiter. Ook de medewerkers 
werden geprikkeld om gezondere keuzes te maken 
met een infobord over ‘hoeveel suiker er in je drankje 
zit’, ludieke quotes en weetjes die overal verspreid op 
het domein te vinden waren.

Sponsors maken méér mogelijk
Om vernieuwende projecten te kunnen opzetten die 
de kwaliteit van leven van onze cliënten bevordert, 
zijn we bij UNIE-K voortdurend op zoek naar extra 
middelen. Eén van de belangrijkste voortrekkers hierin 
is de familievereniging van Ons Erf, die al sinds onze 
start in 1986 jaarlijks een substantiële financiële 
bijdrage levert. 

Uit die familievereniging groeide ook de Ons Erf-
stappers. Dit is een groep enthousiaste wandelaars 
die jaarlijks een wandeling organiseren in de mooie 
groene omgeving van het Brugse Ommeland. De 
opbrengst ervan gaat integraal naar de bewoners 
van Ons Erf. De editie 2019 telde niet minder dan 
2.004 deelnemers en een opbrengst van 6.571 euro. 
 



QUIZ WARMSTE WEEK

SPONSORING

Daarnaast steunt de Lions Club De Haan 
Permekeland al jarenlang onze hippotherapie-
werking en ook diverse leveranciers doen hun duit 
in het zakje om extra projecten mogelijk te maken. 
 
Sinds een aantal jaren is UNIE-K ook een van de goede 
doelen van De Warmste Week, de goededoelen actie 
van Studio Brussel in de week voor kerstmis. Tijdens 
de voorbije winterperiode namen opnieuw heel wat 
mensen het initiatief om een activiteit te organiseren. 
Zo was er de verkoop van eigengemaakte confituur, 
een quiz, de verkoop van een ‘naaktkalender’ (zie 
pagina 14), zelfgebreide sjaals en zelfgemaakte soep, 
de productie van gelukspoppetjes en de acties van 
onze buren van hotel-restaurant Weinebrugge. We 
kunnen iedereen die een actie op poten zette niet 
genoeg bedanken voor al hun inzet en enthousiasme.  
Alles samen bracht De Warmste Week 2019 voor onze 
werking 23.266 euro op.  Een ronduit fenomenaal 
bedrag!  Maar minstens even belangrijk is dat de vele 
acties ook mensen bij elkaar brachten en De Warmste 
Week zo echt heel warm en gezellig maakten.

Onder de noemer ‘WVI Connect’ zetten ook de 
medewerkers van de West-Vlaamse Intercommunale 
verschillende acties op ten voordele van UNIE-K.  Hun 
cheque was goed voor 3.400 euro. 

TE Connectivity uit Oostkamp sponsorde de werking 
met een bedrag van 7.800 euro 
 
We zijn al deze sponsors bijzonder dankbaar, omdat 
ze meehelpen om de droom van zoveel personen met 
een beperking te realiseren.

Hierbij enkele realisaties in beeld: 

ELEKTRISCHE GO-CART

QUIZ WARMSTE WEEKKERSTMARKT

WVI CONNECT

Sponsors maken méér mogelijk



Stembureau in ’t Venster 
In 2019 werd voor de eerste keer in ‘t Venster een kiesbureau geïnstalleerd. 
Op zondag 26 mei kwamen 1.500 Emelgemnaren bij ons hun stem 
uitbrengen. Ze konden nadien even blijven hangen in de pop-up bar. Het 
werd een gezellige verkiezingsdag. 

IJsjeskar tijdens de warme zomerdagen voor cliënten en medewerkers
De tropische temperaturen van de afgelopen zomer deden ons regelmatig 
snakken naar verkoeling. De ijskar kwam regelmatig langs om onze 
cliënten en medewerkers op een ijsje te trakteren!

... de erfgoeddienst ‘Raakvlak’ van Brugge en Ommeland in het 
kader van De Warmste Week een archeologische naaktkalender 
uitbracht? Meestal zijn blote vrouwen, gespierde brandweerlui 
of naakte sporters de hoofdrolspelers op zo’n naaktkalender. 
Maar bij Raakvlak kwamen ze heel wat originéler uit de hoek. Zij 
toonden foto’s van pikante archeologische voorwerpen die bij 
opgravingen zijn ontdekt. Zo weten we nu ook hoe bijvoorbeeld 
een klotendolk of een fluitketel eruitzien. De opbrengst van de 
naaktkalender, 4.000 EUR, ging integraal naar UNIE-K.

Wist je dat...

UNIE-KE ACTIVITEITEN





Wil je op de hoogte blijven van het nieuws bij UNIE-K?

Onze website www.uniek.org wordt regelmatig aangepast 
aan de actuele situatie.

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn. 

Neem ook een kijkje op www.surpluz.org voor het aanbod 
van onze partners Ons Huis en ‘t Veldzicht.

Heb je een vraag over ons zorgaanbod?
Ons team zorgvraag vertelt je graag meer over de mogelijkheden.
Contacteer ons: T 050 40 69 60 of via zorgvraag@uniek.org 

UNIE-K - Chartreuseweg 53, 8200 Brugge

www.uniek.org
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