INFO VOOR VERWIJZERS EN CLIËNTEN

FEBRUARI 2019

Bezoek ons op de Dag van de Zorg 2019 in Ons Erf te Brugge!
Op zondag 17 maart zet UNIE-K, Ons Erf haar deuren open voor het grote publiek.
Alle geïnteresseerden zijn welkom van 10 tot 17 uur. Het centrale thema van deze editie is BREIN.
De voorbereidingen zijn volop aan de gang en het belooft een ‘unieke’ editie te worden.
Nieuwsgierig? Kom dan zeker langs.

Team Zorgvraag: at your service, nog meer dan voorheen!
Sedert een jaar werkt UNIE-K met een centraal aanmeldingspunt. Dit
wordt bemand door een vast team, dat alle binnenkomende vragen
registreert, beluistert en behartigt. Op die manier spelen wij vlug, gericht
en deskundig in op zorg- en ondersteuningsvragen en oriënteren wij die,
in samenspraak met de aanvrager, naar die omgeving die het best een
antwoord kan realiseren op de gestelde vraag.
Werd deze functie aanvankelijk opgenomen vanuit een tijdelijk team
‘toeleiding’, dan wordt deze opdracht sinds 7 januari 2019 opgenomen
door het Team Zorgvraag.
Team Zorgvraag is elke werkdag bereikbaar
per mail: zorgvraag@uniek.org
telefonisch: 050 40 69 79
en bestaat uit Larisa Sioen en Lucie Swaenepoel
Gericht zoeken zij een antwoord op uw algemene (“wat houdt de
persoonsvolgende ﬁnanciering in en welke mogelijkheden biedt het mij?”)
en speciﬁeke (“wat kan UNIE-K voor mij doen?”) vragen en zoeken zij
samen met u een gepast antwoord op uw vraag.

Larisa Sioen en Lucie Swaenepoel

Informatie & contactmomenten
UNIE-K organiseert doorheen het jaar een aantal laagdrempelige
contactmomenten. Hierbij geven wij geïnteresseerden vrijblijvend de
mogelijkheid om vragen over hun toekomst in het algemeen én over de
ondersteuning die UNIE-K hierin zou kunnen geven in het bijzonder, te
bespreken.
De formule is simpel en zeer laagdrempelig: geïnteresseerden kunnen zich
telefonisch of via mail aanmelden en team zorgvraag spreekt met u een
concreet uur en locatie af.
Bij de eerste editie op 26 januari kwamen een drietal geïnteresseerde cliënten/netwerken op bezoek.
In de voormiddag werd de werking van Ons Erf voorgesteld, in de namiddag ging het contactmoment door in De
Waaiberg. Er werd telkens ruim de tijd genomen om naar de (zorg)vraag van de familie te luisteren, gevolgd door een
rondleiding. Aan de hand van beeldmateriaal werd een ‘levensecht’ overzicht van de dienstverlening getoond. Het
initiatief werd positief onthaald (citaat van een bezoekende mama: “Heel leuk dat jullie dit op een zaterdag organiseren,
zo hoeven wij eens geen dag verlof te nemen”). De bezoekers waren aangenaam verrast over onze sterk
gedifferentieerde werking en veelzijdige expertise.
Deze eerste algemene kennismaking leidde tot nieuwe afspraken ofwel om nader kennis te maken met de werking in de
andere locaties ofwel om in verdere gesprekken vanuit de vraag het aanbod zo goed als mogelijk af stemmen op de
noden en wensen.
Voor herhaling vatbaar dus en bij deze al aan iedereen een hartelijk welkom op één van de volgende momenten,
voor dit jaar vastgelegd op:

Om wachttijden tot een minimum te beperken, vragen wij uw bezoek vooraf te willen melden, per mail
(zorgvraag@uniek.org) of bij de medewerkers van het team zorgvraag (Larisa Sioen of Lucie Swaenepoel) op het
nummer 050 40 69 79. Zij maken dan graag met u een concrete afspraak.

Actua – Kortverblijf en RTH
In de vorige nieuwsbrief werd verwezen naar de regelgeving op vlak van kortverblijf.
Omdat met de invoering van de persoonsvolgende ﬁnanciering de mogelijkheid tot ‘logeren’ wegviel voor cliënten die bij
omzetting van hun ‘ticket’ enkel dagondersteuning in hun budget kregen, biedt deze bijsturing hen toch de mogelijkheid
om, via de inzet van een aantal RTH-punten, tot maximaal 60 nachten op jaarbasis te verblijven. Deze regeling gold
voor 2018 en blijft in 2019 van toepassing.
En ook voor dit jaar heeft UNIE-K, op basis van haar vroegere erkenning kortopvang, een extra contingent RTHpunten ter beschikking om in dit kader kortverblijf aan te bieden.
Denk je hiervoor in aanmerking te kunnen komen (omdat je bijv. bij een aanbieder enkel dagondersteuning geniet) en
wens je bijkomend enkele nachten verblijf (al dan niet gecombineerd met dagondersteuning) op te nemen in UNIE-K (De
Waaiberg, Gits – Ons Erf, Brugge – ’t Venster, Emelgem), neem dan gerust contact op met Team Zorgvraag!

OPEN PLAATSEN in regio Brugge en regio Midden West-Vlaanderen
Eén van de sleutelwoorden binnen UNIE-K is ‘denken in
termen van mogelijkheden’. Vanuit die ingesteldheid is
het gegeven ‘open plaats’ eerder relatief.
UNIE-K beschikt over meerdere troeven in al haar
vestingen, zowel op vlak van infrastructuur als op vlak
van inhoudelijke expertise (zowel t.a.v. personen met een
aangeboren als niet aangeboren handicap). In onze
manier van werken bouwen we voldoende ﬂexibiliteit in
die ons toelaat om op iedere vraag naar een passend
antwoord te zoeken, alleen of als deelpartner met
anderen.
Bent u op zoek naar een passend aanbod op vlak van
woon- en/of dagondersteuning, hebt u nood aan mobiele
en/of ambulante psychosociale begeleiding, neem dan
gerust contact op met het Team Zorgvraag.

WeTravel2
Personen met een beperking gaan ook graag op reis naar een ﬁjne vakantiebestemming, ver weg of dichtbij. Ondanks
de fysieke of medische handicap kan WeTravel2 (www.wetravel2.eu) hierbij dé oplossing aanbieden voor een zorgeloze
vakantie! Deze reisvereniging komt op donderdag 28 maart 2019 (aanvang 19 uur) haar reisaanbod voorstellen in
Ons Erf. Iedereen is van harte welkom.

Abdijentocht Ons Erf Stappers
De Ons Erf Stappers organiseren op zondag 24 maart 2019 hun
11e Lentetocht.
De opbrengst van deze wandeltocht gaat integraal naar de
bewonerswerking van Ons Erf.
Diverse afstanden zijn voorzien: meer info op onze website.
Inschrijvingsgeld:
niet leden: 1,50 €
leden wandelvereniging: 1,10 € (korting van 0,40 €)

UNIE-K, uw partner in zorg!
Interesse? Wenst u verder op de hoogte te blijven?
schrijf u in op de nieuwsbrief
bezoek onze website: www.uniek.org
bezoek de sociale media waarop wij 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!

