
AUGUSTUS 2019INFO  VOOR VERWIJZERS EN CLIËNTEN

Beste lezer,

Via deze nieuwsbrief wil UNIE-K de communicatie met haar stakeholders en geïnteresseerden bevorderen.

Op geregelde tijdstippen zoomen wij derhalve in op specifieke aspecten van onze werking en op diverse belangrijke
evoluties, relevant voor onze (toekomstige) 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.
Intekenen op de nieuwsbrief, kan eveneens via dit emailadres.

Waarom zorgvraag@uniek.org
altijd een goed idee is!
Klantgerichtheid is bij UNIE-K 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.
Hiervoor kan je steeds terecht bij Team Zorgvraag. Zij
hebben de opdracht om elke vraag actief te beluisteren en
deze vanuit een positieve ingesteldheid te benaderen.
“Zeg niet zomaar nee” is bovendien een van de
sleutelwoorden in onze werking.

Team zorgvraag garandeert vanuit haar expertise, de
samenwerking binnen Surpluz (sectoraal netwerk in de
regio Brugge) en haar actieve participatie in meerdere
(intersectorale) netwerken, een passende oriëntatie.

Wens je informatie over de persoonsvolgende financiering
en de noodzakelijke toeleidingsprocedure?
Wil je weten waar iemand met zijn of haar
ondersteuningsvraag terecht kan?
Heb je een concrete vraag over ons zorgaanbod? Wens je
een kennismakingsgesprek? Een rondleiding?

Aarzel dan niet en neem contact op met Team Zorgvraag
(Larisa Sioen of Lucie Swaenepoel), elke werkdag
bereikbaar op het nummer 050 40 69 79 of via mail
zorgvraag@uniek.org

Open plaatsen
Dank zij haar brede expertise, innovatieve organisatievorm en gedreven medewerkers beschikt UNIE-K over meerdere 
troeven die haar in staat stellen om, los van het gegeven ‘open plaats of niet’, steeds mee te zoeken naar een passend 
(deel)antwoord. Je kan bij UNIE-K terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning, individuele begeleiding en 
oproepbare permanentie, ongeacht de onderliggende oorzaak van uw ondersteuningsvraag (aangeboren - niet 
aangeboren beperking).

Op vandaag heeft UNIE-K ruimte 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 ons dagcentrum Windroos in het centrum van Brugge kunnen wij voor een extra cliënt 
de gepaste dagondersteuning bieden.



20 jaar Dienst Inclusief Wonen (DIW)

De Dienst Inclusief Wonen in Roeselare bestaat 20 jaar en dat zal gevierd worden. Hou alvast dinsdag 22 oktober 
2019 vrij. We ontvangen jullie graag vanaf 14u in Trax/Roeselare. Een warm onthaal en verwelkoming, een 
kennismaking met de dienst, een boeiende gastspreker, getuigenissen van onze cliënten en als afsluiter een receptie.

Jullie mogen heel binnenkort de uitnodiging verwachten.

MET EEN “BEETJE” HULP KOM JE ER WEL!, een korte kennismaking met de dienst:

De dienst richt zich op volwassenen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar die door gebrek aan ervaring 
en/of beperkte vaardigheden nood hebben aan begeleiding. Door middel van een intensieve één op één begeleiding 
ondersteunen wij jou in al je noden. Ons vertrekpunt ligt telkens bij jouw mogelijkheden en van daaruit streven wij samen 
met jou en je netwerk naar optimale zelfstandigheid en maatschappelijke integratie.

Ons team van deskundige medewerkers heeft vele jaren ervaring. Onze expertise is dan ook groot inzake psychosociale 
ondersteuning op alle levensdomeinen. De begeleiding is flexibel en steeds op maat, afhankelijk van jouw noden en 
vragen.

Jouw ondersteuningsplan vormt het kader van de begeleiding. Van daaruit focussen we op een compleet zorgaanbod dat 
jouw levenskwaliteit verhoogt. Vragen over je toekomst, wonen of werken, relaties, rechten, … beantwoorden wij met de 
grootste zorg. Jouw persoonlijke begeleider informeert je over de mogelijkheden en denkt mee met jouw keuzes. Ook het 
invullen van een zinvolle dagbesteding op een persoonlijke manier is een meerwaarde.

Waar mogelijk en wenselijk worden reguliere diensten ingeschakeld. Zo kan je eigen netwerk worden ingeschakeld of 
wordt er beroep gedaan op thuisverpleegkundigen voor medische en ADL-zorg, gezinshulp voor huishoudelijke taken, 
kinesisten, pedicure, enz. Een goede afstemming tussen al deze diensten is noodzakelijk. Jouw begeleider kan de 
coördinatie van deze zorg op zich nemen.

Beschik jij over een persoonsvolgend budget (PVB), dan kunnen wij jou in onderling overleg een intensieve individuele 
begeleiding aanbieden. Onze grote troef: wij beschikken over een 24/24u permanentiedienst. Aldus zijn we steeds 
bereikbaar, ook in noodsituaties.

Ben je nog wachtend op je PVB, dan kan je beroep doen op ons beperkter zorgaanbod via rechtstreeks toegankelijke 
hulp (RTH)

Zowel met een PVB als RTH, bieden wij onze begeleiding als volgt aan:
Mobiele begeleiding: een medewerker verplaatst zich naar jou of je netwerk.
Ambulante begeleiding: jij komt met jouw vragen naar onze dienst.

Je staat zelf in voor de huur of aankoop van een woonst en beslist zelf met wie je al dan niet samenwoont. Alle woon- en
leefkosten die voortkomen uit het zelfstandig wonen draag je zelf.

Onze organisatie is actief in de ruime regio rond Roeselare en Gits en gaat ook langs bij cliënten die in het woonproject
PORTIE-K en in de doorgangsstudio woonachtig zijn.

Het studiocomplex PORTIE-K is gelegen in het centrum 
van Gits. Het is in al zijn vormen een project van inclusief 
wonen voor personen met een motorische en/of 
meervoudige beperking (al dan niet ten gevolge van een 
NAH) die over een zekere mate van zelfredzaamheid 
beschikken, een autonome woon- en leefsituatie 
aankunnen en die uitdrukkelijk de wil hebben om 
zelfstandig en in de samenleving hun leven verder uit te 
bouwen.

Voor zelfstandig wonen hebben we een aanbod van 10 
individuele studio’s, allen voorzien van een moderne en 
toegankelijke keuken en badkamer. Deze studio’s kunnen 
naar eigen smaak worden ingericht. Het centrale 
binnenpleintje bevordert ontmoetingen tussen de 
bewoners, voor een dynamische en aangename sfeer.

Informatie- & contactmomenten
UNIE-K organiseert doorheen het jaar 2019 een aantal laagdrempelige contactmomenten. Hierbij geven wij 
geïnteresseerden vrijblijvend de mogelijkheid om vragen over hun toekomst in het algemeen en de ondersteuning die 
UNIE-K hierin zou kunnen geven in het bijzonder, te bespreken. De eerstvolgende momenten zijn gepland op 19 
oktober (voormiddag Ons Erf en namiddag De Waaiberg) en 23 oktober (locatie af te spreken).
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 of Lucie) op het nummer 050/40 69 79. 
Wij maken dan graag met u een concrete afspraak.
Tot binnenkort! Larisa & Lucie, Team Zorgvraag



De nabijheid van onze voorziening De Waaiberg betekent bovendien een reële meerwaarde, zeker in het kader van een
actieve dagbesteding.

Hij heeft geleerd dat hij trots mag zijn op zichzelf. “De kans op een terugval is er
altijd, maar ik heb nu een stok achter de deur en mensen die er voor me kunnen
zijn. Mensen die ik langer ken en vertrouw. En een begeleider met wie het klikt, ook
dat is heel belangrijk.” Hij ziet zichzelf nog wel vijf tot tien jaar in het appartement
wonen. “De vrijheid is fijn, je kunt doen en laten wat je wilt. Ik ben graag op mezelf
en alle spullen zijn nu van mij. Dat geeft ook een gevoel van veiligheid.”

Onze doorgangsstudio in Roeselare wordt ingezet bij een tijdelijke woonvraag. Deze studio bevindt zich naast de
burelen van onze dienst en biedt nog iets meer nabijheid vanwege onze begeleiders. Hier kan een zelfstandige
woonsituatie gesimuleerd worden. De doorgangsstudio wordt eveneens ingezet bij tijdelijke woonnood. Het gebruik van
deze studio is telkens onlosmakelijk verbonden met onze begeleiding en is beperkt in de tijd.

Lijkt de dienst Inclusief Wonen iets voor jou? Maak dan een afspraak met ons Team Zorgvraag.

Je kan ook ons inspirerend filmpje bekijken via https://youtu.be/-8RqrR7l_gs

Zorg op maat: ook in gewone dingen.

Zorg-op-maat, iedereen die bij onze sector betrokken is,
kent het begrip. Maar hoe vullen wij dit in?
De vraag actief beluisteren en hieromtrent samen de
dialoog aangaan. Dit is de theorie.

De praktijk onthult echter meer…hierbij het verhaal van
Noël.

Noël is één van onze bewoners zonder netwerk en dus
volledig afhankelijk van de zorg/ondersteuning die hem
door ons, professionelen, geboden wordt. Hij is
bovendien rolstoelafhankelijk en gebruikt geen taal om
zijn wensen/noden kenbaar te maken, wat het voor hem
niet evident maakt om de ‘regie over zijn leven’ op te
nemen.

Door hem ‘actief’ te beluisteren is het begeleidend team
er op uitgekomen dat Noël er (ook) van geniet om van op
afstand het komen en gaan van mensen -en de drukte die
dat met zich meebrengt- gade te slaan.

Dus hebben wij dat voor Noël geregeld: iedere
maandagnamiddag komt hij postvatten in het bureel van
Team Zorgvraag en heeft hij er een prachtig zicht op het
komen en gaan op onze parking. Zijn glimlach en af en
toe een ritmische beweging met zijn been, vertellen ons
dat hij onze ‘zorg-op-maat’ aanpak ten zeerste weet te
appreciëren.

Hollywood voor een tweetal dagen

Begin juli werd er gedurende een tweetal dagen gefilmd in de verschillende locaties van UNIE-K.
Benieuwd om een glimp op te vangen?

Bekijk de teaser op https://youtu.be/ifsudKggUzs



Perspectiefplan 2020
-> goed geïnformeerde gebruikers… en verwijzers.

Wij vergeten het soms wel eens, maar de persoonsvolgende financiering is slechts een onderdeel in een veel groter
plan, het Perspectiefplan 2020.

Dit beleidsplan heeft de ambitie om tegen 2020 zorggarantie te bieden aan personen met de grootste
ondersteuningsnood en om vraaggestuurde zorg/ondersteuning te bieden aan goed geïnformeerde gebruikers.

De persoonsvolgende financiering is een koevoet om dit te realiseren: een eigen zorgbudget, aangepast aan de noden
van de persoon, stelt de persoon met beperking in staat om eigen keuzes te maken, over hoe hij zijn zorg/ondersteuning
wenst te organiseren.

Eigen budget, eigen keuzes,…..maar het komt uiteraard niet allemaal vanzelf en/of uit de hemel gevallen. De weg er
naartoe is niet altijd even duidelijk. Goed geïnformeerd zijn is inderdaad een zeer belangrijke randvoorwaarde.

Dagelijks ondervinden wij dat het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap bij alle actoren voor
heel wat onduidelijkheid zorgt (en blijft zorgen).

Er wordt zeker aan gewerkt - VAPH, gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties- maar al deze inspanningen kunnen
toch niet verhinderen dat de doelstelling ‘goed geïnformeerde gebruikers’ nog niet bereikt is.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, en aangezien UNIE-K zich engageert tav de meest kwetsbare mensen onder
ons, zien wij het zeker ook als onze taak om hierop in te spelen.

Daartoe nemen wij initiatieven op:

cliëntniveau: het Team Zorgvraag, ook als informatieloket, telefonisch en/of per mail te contacteren; voor
persoonlijk contact kan je terecht op de ‘laagdrempelige informatiemomenten’ of via het maken van een afspraak;

het niveau van verwijzers/actoren uit andere sectoren
Interactief informatiemoment over de basisprincipes PVF (organisatie: Surpluz)

Wanneer: donderdag 24 oktober 2019
Waar: Ons Erf
Voor wie: sociale diensten WZC’s, sociale diensten ziekenhuizen, huisartsen
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via een mailtje aan pluzpunt@surpluz.org.

Verwijzersdag - save the date!
Wanneer: op 5 maart 2020
Waar: over diverse locaties in regio Midwest (de Waaiberg, ’t Venster) en regio Brugge (Ons Erf, Ons
Huis)

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
Tip: in de kijker – publicaties – jaarverslag 2018
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




