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Samenwerken heeft pluzpunten
SURPLUZ, een gezamenlijk initiatief van UNIE-K en ONS HUIS.
Omdat ‘samen’ meer mogelijkheden biedt dan ‘apart’,
proﬁleren UNIE-K en ONS HUIS zich sedert 2 april
gezamenlijk onder de naam SURPLUZ. Een bezoek aan
www.surpluz.org is meer dan de moeite waard.
Door het aanvullend karakter van onze expertise en
ervaring, kan SURPLUZ een zeer ruime waaier aan vragen
beantwoorden of helpen beantwoorden, want het ‘samen
aan oplossingen werken’ beperkt zich niet tot de grenzen
van beide organisaties.
SURPLUZ staat open voor samenwerking, door alle
concentrische cirkels heen, over alle sectoren heen en dit
met slechts één ambitie: personen met een
ondersteuningsvraag op de best mogelijke manier minstens
één stap vooruit helpen…
SURPLUZ voor dat beetje meer in zorg…., een PLUZPUNT
voor de Brugse regio. Iedereen met een (vermoeden van)
beperking kan bij SURPLUZ met zijn/haar vraag terecht,
van algemene informatie tot een heel speciﬁek aanbod.

Wil je meer weten? Contacteer zorgvraag@uniek.org of 050/40 69 79

Op 2 april 2019 werd Surpluz ofﬁcieel gelanceerd in het stadhuis van Brugge.

De bouwwerken in Ons Erf: een update
Sedert de vakantieperiode 2018 zijn er in Ons Erf ingrijpende bouwwerkzaamheden aan de gang: de renovatie van de
verouderde woning 11 in het centraal gebouw, het therapeutisch zwembad en de Magdalenahoeve.

De bijgevoegde foto’s geven enige indicatie van de voortgang en omvang van de werken.
De ingebruikname van het therapeutisch zwembad wordt gepland in de maand september 2019, terwijl de gerenoveerde
woning 11 klaar zou moeten zijn op het einde van dit kalenderjaar.
Het hippotherapiecentrum ‘Magdalenahoeve’ zou operationeel zijn in de maand januari 2020, waarna enkel de
omgevingswerken nog dienen voltooid te worden.

Opvang van personen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
UNIE-K dicht vanuit haar expertise eventuele mazen in het (regionale) zorgnet
Samen-werken is ook bereid zijn om met elkaar af te stemmen en samen na te denken over hoe eventuele leemtes
kunnen weggewerkt worden. Uit de gesprekken rond SURPLUZ (zie hierboven) bleek de nood aan aangepaste
residentiële opvangmogelijkheden voor personen met een complexe NAH-problematiek in regio Brugge.
Versterkt met de ervaring, kennis en expertise die aanwezig is in de regio MidWest (De Waaiberg en vooral ’t Venster), is
inmiddels ook in Ons Erf een NAH-afdeling opgestart.
Na een korte maar intense voorbereidingsfase (keuze locatie, uitwerken inhoudelijke accenten, samenstelling kernteam,
aanpassingen infrastructuur,….) werd voorzichtig gestart in maart 2019 met 2 cliënten. Op vandaag telt de werking reeds
4 cliënten. Binnen de renovatie en nieuwbouwplannen wordt ruimte voorzien om vanaf januari 2020 de NAH-werking tot
10 personen uit te breiden in een meer deﬁnitieve omgeving.

Het team dat instaat voor de opvang van cliënten met NAH

Opening van de ﬁetsstrook ‘Magdalenapad’
In aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, voorzitter Bart Naeyaert en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, werd
op 24 mei het nieuwe Magdalenapad ofﬁcieel geopend. Het betreft een ﬁetsdoorsteek tussen de Koning Albert I-laan en
de Heidelbergstraat en een uitbreiding van de Groene Gordel rond Brugge. Het pad is 3 m breed over een afstand van
830 m en verbindt Loppem ﬁetsveilig en comfortabel met het centrum van Brugge. Het Magdalenapad loopt net naast
Ons Erf en de Magdalenahoeve en kan bijgevolg ook gebruikt worden door onze cliënten.

Dag van de Zorg 2019:
een opsteker
UNIE-K dankt de talrijke bezoekers die Ons Erf bezochten
op de Dag van de Zorg.
De prijs voor de verste bezoeker gaat naar een familie uit
het verre Hechtel-Eksel, die sterk geïnteresseerd was in
onze huidige (en toekomstige werking) met paarden.
Voor wat zij te zien en te horen kregen, vonden zij de
verplaatsing meer dan waard.

Vitaliteit op de werkvloer
Bij UNIE-K ondersteunen 550 medewerkers elke dag ongeveer 340 personen met een beperking. Zonder toegewijde
collega’s zou het nooit mogelijk zijn om voor al die cliënten kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden.
Maar net zoals dat het geval is in de hele social proﬁt sector, staat UNIE-K voor heel wat uitdagingen.
Een ervan is de vergrijzing. Onze medewerkers moeten steeds langer aan de slag blijven. Daarnaast blijft de werkdruk
toenemen, zowel op fysiek als mentaal vlak. Verder is er heel wat papierwerk, zoals bijvoorbeeld de registratie van
agressie-incidenten. Bovendien wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden door de krapte op de
arbeidsmarkt.
Kortom: onze medewerkers dienen écht gesoigneerd te worden. Niet enkel om goeie mensen aan te trekken, maar ook
om de medewerkers te kunnen behouden.
Vitaliteit is voor UNIE-K essentieel, als we willen dat onze medewerkers hun werk fysiek en mentaal aankunnen.
UNIE-K organiseert dan ook heel wat gezondheidsinitiatieven.
Er is een saladebar in de eetruimte, er worden pauzewandelingen
georganiseerd en er wordt deelgenomen aan externe sportinitiatieven zoals
Dwars door Brugge. Daarnaast waren er al workshops rond mindfulness en de
veerkracht van medewerkers. Bovendien motiveren we de medewerkers, die in
een haalbare straal van het werk wonen, om met de ﬁets te komen werken.
Daarvoor zijn douches voorzien, een goeie en veilige ﬁetsstalling én een
maximale ﬁetsvergoeding.

Sponsorprojecten 2019
De activiteiten van Ons Erf, De Waaiberg en ‘t Venster worden hoofdzakelijk geﬁnancierd met het persoonsvolgend
budget van haar cliënten en middelen van de Vlaamse overheid (VAPH).

Om aanvullend te investeren in innoverende projecten ten bate van haar cliënten, doet UNIE-K een beroep op
aanvullende ﬁnanciering onder de vorm van steun en sponsoring.
Op die manier helpen onze sponsors mee om de droom van zovele personen met een beperking te realiseren.
Dankzij de medewerking van de Familievereniging in Ons Erf en de steun van diverse bedrijven en/of serviceclubs
kunnen we in 2019 uitkijken naar de realisatie van een aantal projecten (waarvan er een aantal nog in uitvoering zijn):
Een geautomatiseerde nietmachine voor het houtatelier van De Waaiberg

Twee rolstoelﬁetsen met elektrische trapondersteuning
Een go-cart met elektrische trapondersteuning
Een elektrische duo-ﬁets
Een elektrische bakﬁets
De vernieuwing van diverse schommels
Extra spelletjes voor de ‘Tovertafel’
Een visustoestel
Een nieuw luchtkussen
We wensen hierbij onze steunverleners uitdrukkelijk te bedanken.
Heb je interesse om de projecten voor cliënten van UNIE-K te steunen?
Neem dan contact op met Leo De Smet. Hij is stafmedewerker en o.m. verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
Bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen en meest actuele info.
Bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn)

Wil je meer weten over UNIE-K?
Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org

Volg ons ook op Facebook & LinkedIn!

