
UNIE-K,  zorg en ondersteuning  
voor volwassenen met een  

meervoudige beperking

- zorg op jouw maat en tempo -

Welkom in “Ons Erf” 
  

Ons Erf ligt in een prachtig beboste omgeving in de groene rand van Brugge. 
De voorziening is zeer vlot bereikbaar.



Het grotendeels beboste domein van 
ongeveer 16 hectare werd aangelegd met 
verharde wandelpaden, waardoor het toe-
gankelijk is voor rolstoelen, personen
die minder mobiel zijn, aangepaste fietsen, 
go-carts,… Ons domein biedt zo maximale 
mogelijkheden tot natuurbeleving

Ons Erf wil een omgeving creëren waar de cliënten zich thuis voelen,
waar gepaste en deskundige zorg wordt geboden en waar de dag actief en gevarieerd verloopt.

Tot wie richten wij ons?
Ons Erf richt zich tot (jong)volwassenen met een 
aangeboren verstandelijke beperking of NAH 
(niet aangeboren hersenletsel). Je nood aan 
zorg en ondersteuning is groot, situeert zich op 
diverse levensdomeinen en maakt permanent 
toezicht noodzakelijk. Specifieke doelgroepen zijn 
volwassenen met autismespectrumstoornissen 
(ASS), ernstige visuele stoornissen of met moeilijk 
hanteerbaar gedrag door psychische, gedrags- en 
emotionele stoornissen. Je kunt in Ons Erf terecht 
voor dag- en woonondersteuning. Afhankelijk 
van jouw vraag kan je ook via rechtstreeks 
toegankelijke hulp (RTH) gebruikmaken van onze 
dag- en woonondersteuning én van onze expertise.

Medewerkers met een agogische vorming: 
woon-, dag- en nachtbegeleiders

Eigen huisartsen, verpleegkundigen, vaste 
neuroloog en psychiater

Medewerkers met een paramedische opleiding: 
gespecialiseerde diëtisten, ergotherapeuten, 
kinesitherapeuten en logopedisten

Sociale dienst (contextbegeleiders)

Ruime equipe ervaren agogen 

Eigen tandartskabinet, i.s.m. het UZ Gent zodat 
de consultaties in Ons Erf zelf kunnen doorgaan

Inzet op systematisch visus- en gehooronderzoek, 
in samenwerking met expertisecentra

Aangepaste maaltijden (dieet, calorierijk, 
bijvoeding, gemixt/gemalen, …)

Een team van maaltijdbegeleiders, zodat het 
toedienen van het middagmaal met de nodige 
zorg kan gebeuren

Inzet op handhygiëne en grieppreventie

Ontwikkelingsgerichte klasjeswerking: 
activiteiten die de vaardigheden onderhouden en 
stimuleren

Een kwalitatief hoogstaande zorg



Ruim aanbod aan gezellige en aangepaste lokalen 
met meerdere specifieke activiteiten: snoezelen, 
trillen, muziek, tovertafel, luchtkussens, klankwieg, 
speelotheek, ballenbad, schommelzetel, ...

Aangepaste fietsen en go-carts

Eigen therapeutisch zwembad voor 
waterbeleving, relaxatie en hydrotherapie

Boerderij met dierenbeleving: pony’s, konijntjes, 
kippen, alpaca’s, …

Hippotherapie met eigen manege: paardrijden, 
huifbedrijden, huifkartochten op ons uitgestrekt 
domein en in de omliggende bossen

Bezoek van de Cozydogs

Aandacht voor het comfort van de cliënt

   thuisverplegingsdiensten

   pedicure aan huis

   kapper aan huis

   samenwerking met een gespecialiseerde orthopedische dienst i.f.v.  
      het maken en herstellen van rolwagens, orthopedische schoenen    
      (ruime keuze inzake vorm en kleur), ortheses, parapodium,…

   jaarlijkse schoenmarkt

Inzet van externe deskundigheid via samenwerkingsverbanden

Ons Erf heeft in de voorbije jaren omvangrijke nieuwbouw- en verbouwingswerken verricht. Ook de komende 
jaren wordt verder geïnvesteerd in de infrastructuur. Comfortverbetering, huiselijkheid en privacy staan 
hierbij centraal.

Ook de uitrusting staat garant voor veiligheid en zorgcomfort.
Enkele voorbeelden: hoog-laagbedden met aandacht voor een optimale slaaphouding en betere 
nachtrust, plafondliften, tiltoestellen, hoog-laagbaden, aangepaste materialen op alle vlakken (mobiliteit, 
zelfredzaamheid), aangepaste bussen en wagens, camerabewaking tijdens de nacht.
 
Daarnaast beschikt Ons Erf over een uitgebreid logistiek departement, met de volgende mogelijkheden: 
Linnenkamer voor aangepaste kledij (ook t.a.v. uitzonderlijke wensen) en herstellingen; een technische dienst 
met veel know how rond aanpassingen allerhande (meubilair, kamer,…); een eigen warme keuken (HACCP-label
en Smiley) met gezond en gevarieerd aanbod. Een poetsdienst die dagelijks werk maakt van nette ruimtes.
Een ruim aanbod aan aangepast materiaal waarbij comfort centraal staat (meubilair, eetgerief, …).

Een uitgebreid aanbod dagbesteding



Gastvrijheid en participatie door ouders,  
familie en vrienden staan hoog in ons vaandel.

De cliënt staat centraal in Ons Erf, maar we vinden gastvrijheid 
voor en participatie door de familie even belangrijk. Daarom 
zetten we sterk in op het delen van informatie en op goede 
wederzijdse communicatie. Via onze website kan je als 
verwant een link leggen met de woning waar de cliënt 
verblijft. Aan ons zorgaanbod wordt mee vorm gegeven via 
het collectief overlegorgaan en de familievereniging. Wie op 
bezoek wil komen, is altijd welkom. We beschikken bovendien 
over een mooie cafetaria! Wil je 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’.

Ons team zorgvraag vertelt je graag meer over de mogelijkheden.
Contacteer ons: T 050 40 69 79 - zorgvraag@uniek.org 
Ons Erf
Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

www.uniek.org
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