
MEI 2018INFO  VOOR VERWIJZERS EN CLIËNTEN

Beste,

UNIE-K wil sterk inzetten op communicatie met haar stakeholders en geïnteresseerden. Vandaar een (eerste) digitale
nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij op geregelde tijdstippen inzoomen op specifieke aspecten van onze werking
en op diverse belangrijke evoluties, relevant voor onze samenwerking.

Wie we zijn en waarvoor wij staan vind je uitgebreid op onze website www.uniek.org.

Voor een persoonlijke kennismaking volstaat een mailtje aan zorgvraag@uniek.org. De collega’s van de dienst
toeleiding nemen dan contact met jou op voor verdere afspraken. Dit emailadres kan ook gebruikt worden om in te
tekenen of uit te schrijven op deze nieuwsbrief.

Even voorstellen: de dienst toeleiding
Heb je een concrete vraag over ons zorgaanbod? Wil je weten of iemand met zijn of haar ondersteuningsvraag terecht
kan bij UNIE-K? Wens je informatie over de persoonsvolgende financiering en de noodzakelijke toeleidingsprocedure?
Wens je een kennismakingsgesprek? Een rondleiding?

Aarzel dan niet en neem contact op met een medewerker van de dienst toeleiding.

Voor vragen met betrekking
tot de locatie De Waaiberg
en ’t Venster kan je terecht
bij Larisa Sioen.

Zij is telefonisch bereikbaar,
van maandag tot vrijdag,
tussen 8.00 en 16.30 uur op
het nummer 051/263.084.

Voor informatie over de
locatie Ons Erf kan je bij
Kristien Coen terecht.

Van maandag tot vrijdag
(niet op woensdag) tussen
8.30 en 17.00 uur, op het
nummer 050/406.939.



Ons Erf : zondag 16 september
vanaf 14u
Ons Erf zet later dit jaar de nazomer feestelijk in. Op 16 
september gaat ons jaarlijks Septemberfeest door. Een 
feest voor onze cliënten en hun families, maar ook 
voor iedereen die interesse heeft om met onze 
inspirerende werking kennis te maken. We gooien de 
deuren voor iedereen open vanaf 14u.
We voorzien in infostandjes waar je kennis kunt maken 
met al onze troeven en expertise t.a.v. volwassenen met 
een verstandelijke handicap, maar we laten je ook 
ervaren en beleven en dit op ons hele domein. Er is een 
ruim aanbod aan animatie voorzien en ook aan de 
innerlijke mens wordt gedacht met een heerlijk aanbod 
aan dessertjes.

Noteer 16 september dus alvast met stip in de agenda!

Opendeurdagen in juni en september

’t Venster : zondag 3 juni 2018
vanaf 14u
Op 3 juni zet ’t Venster, gespecialiseerd in de 
ondersteuning van volwassenen met een Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH), haar deuren open.

Geïnteresseerden kunnen de voorziening verkennen aan 
de hand van een plannetje dat ze meekrijgen aan het 
onthaal.

Op verschillende plaatsen wordt er uitleg verstrekt over de 
werking. Onze nieuwe “belevingstuin” is alvast een 
aanrader.

Kinderen kunnen bovendien een opdrachtenparcours 
doen waar mooie prijzen mee te winnen zijn. Op het 
rolstoelparcours kan je zelf ervaren welke obstakels je 
met een rolstoel moet overwinnen. En bezoekers mogen 
zelf instaan voor de muziekkeuze en kunnen een plaatje 
aanvragen bij radio ’t Venster.

Uiteraard kan er ook info verkregen worden over het 
ruimer aanbod van UNIE-K.

Nagenieten kan je in onze tearoom met een cocktail of 
mocktail, een koffie, frisdrank of een biertje. Daar kan je 
ook terecht voor een uitgebreid taartenbuffet.



Ondersteuning via Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp: ja het helpt!
Katrien H. vertelt.
Hallo, ik ben Katrien, afkomstig van Hooglede. Ik ben 52 
jaar en ik kom 1 dag per week naar de dagbesteding en 
blijf 1 keer per week slapen onder de vorm van RTH. Ik 
ben momenteel nog in afwachting van een PVB.

Ik koos voor De Waaiberg omdat het dicht bij mij thuis is. 
Ik kom omdat ik op die manier mijn papa een vrije dag kan 
gunnen want mijn papa wordt 85 jaar, en zorgt ook nog 
voor mijn mama.

Ik voel mij hier goed in de Waaiberg, ik kan hier 
zelfstandig rondrijden met mijn elektrische rolwagen, dat 
vind ik belangrijk. Ik heb ook opnieuw leren borduren, 
ondanks mijn beperking. Daarnaast ga ik ook nog naar het 
kaarsenatelier. Ik voel mij hier echt nuttig.

Ik heb hier ook al veel nieuwe mensen leren kennen. Ik 
verblijf in woning 4-5 en ik ken er al mijn medebewoners. 
Ik slaap hier zeer goed, in een aangepast bed. Ik kan ook 
altijd bellen als het nodig is, want er is steeds iemand 
aanwezig ’s nachts. Ze zijn hier allemaal goed voor mij. Ze 
luisteren naar mij als ik het even moeilijk heb.

Ik kijk ook iedere week uit naar het badmoment op 
vrijdagmorgen omdat ik thuis niet meer in bad kan. Ik 
geniet hier echt van. Zoals het nu verloopt ben ik zeer 
tevreden, en wil ik in de toekomst zeker meer naar De 
Waaiberg kunnen komen.

Open plaatsen in regio Brugge en regio Midden West-Vlaanderen
Op vandaag heeft UNIE-K open plaatsen om in te gaan op vragen m.b.t. woon- en dagondersteuning, zowel voor

volwassenen met NAH als voor volwassenen met een aangeboren beperking
(verstandelijk, fysisch, al dan niet gecombineerd).

Ook in de dagcentra Windroos en Trika is er plaats voor wie enkel nood heeft aan dagondersteuning
(al dan niet in combinatie met vervoer).

Actua: kortverblijf via RTH
Iedereen die zijn/haar persoonsvolgend budget heeft verkregen door omzetting van het vroegere VAPH ‘ticket’ (transitie), 
heeft recht op minimaal 60 nachten (kort)verblijf.

Wanneer het verkregen persoonsvolgend budget dit niet toelaat, omdat het te klein is of al (grotendeels) ingezet voor het 
inkopen van dagondersteuning, kan het aangevuld worden met middelen ‘rechtstreeks toegankelijke hulp' (RTH). Om dit 
mogelijk te maken werd de regelgeving Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening onlangs aangepast. Hoewel nog 
niet alle elementen van deze aanpassing uitgeklaard zijn, polsen wij nu alvast naar de mogelijke interesse.

Denk je hiervoor in aanmerking te kunnen komen en wens je bijkomend enkele nachten verblijf (al dan niet 
gecombineerd met dagondersteuning) in UNIE-K op te nemen, neem dan gerust contact op met de dienst toeleiding. 
Of stuur een mailtje naar zorgvraag@uniek.org



UNIE-K heeft eveneens een traditie in ‘gedeelde zorg’, waarbij zij haar expertise en mogelijkheden deelt en ter
beschikking stelt i.s.m. andere partners. UNIE-K participeert ook in een aantal professionele netwerken en zal daar in de
nabije toekomst verder in investeren. Enkel zo kan een regionaal zorgcontinuüm verder gestalte krijgen.

Ook als er geen open plaatsen zouden zijn, beschikt UNIE-K over meerdere troeven om minstens als partner mee zorg op
te nemen, in afwachting of ter overbrugging. Het loont dus altijd de moeite om jouw vraag aan UNIE-K te stellen!

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen

(het korte filmpje over de Dienst Inclusief Wonen in Roeselare en
de fotogalerij van de producten uit het kaarsenatelier in De Waaiberg)

Bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn) en vind ons ‘leuk’ of ‘interessant’.

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

Volg ons!

Waarom zorgvraag@uniek.org
altijd een goed idee is!
De belangrijkste opdracht voor de dienst toeleiding is actief 
te luisteren naar elke vraag die haar gesteld wordt en deze 
vanuit een positieve ingesteldheid te benaderen.

Klantgerichtheid is voor ons geen loze slogan: alles 
vertrekt bij de vraag van de cliënt en het is onze ambitie om 
hem/haar minstens een stap dichter te brengen bij datgene 
wat hij/zij als droom voor ogen heeft.

Jarenlang al zet UNIE-K zich t.a.v. meerdere doelgroepen in 
tot meer (kansen op) kwaliteit van leven. Zo heeft UNIE-K 
ondertussen een ruime en diverse expertise uitgebouwd 
t.a.v. volwassenen met een vraag tot intensieve en
interdisciplinaire zorg en ondersteuning en dit zowel in de
regio Brugge als in de regio Midden West-Vlaanderen.


