
- zorg op jouw maat en tempo -

UNIE-K, zorg en ondersteuning  
voor volwassenen met een  

meervoudige beperking





"De ‘K’ in de naam UNIE-K wordt bewust apart geschreven. Ze verwijst naar de Kwetsbare 
mensen die onze doelgroep zijn en naar de Kansen die we hen willen aanreiken. Uiteraard 

hebben we ook grote aandacht voor de Kwaliteit van onze zorg en ondersteuning."

Kwaliteit in het leven

UNIE-K biedt intensieve ondersteuning aan (jong)volwassenen met een meervoudige beperking. Het doel 
is een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Onze ervaren medewerkers bieden een deskundig aanbod op 
verschillende levensdomeinen. Zo bieden zij ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en de zorg voor een 
zinvolle dagbesteding. Hun aandacht gaat daarbij ook uit naar het lichamelijk welbevinden, het zelfbeeld en het 
gevoelsleven van de cliënten.

INLEIDING



ZORG EN ONDERSTEUNING OP JOUW MAAT

Dagondersteuning
Beleef jouw dag zinvol
Zinvolle dagbesteding, afhankelijk van je eigen 
interesses en mogelijkheden, brengt structuur in de tijd 
en biedt kansen om andere mensen te ontmoeten en 
jezelf te ontplooien. Je kan dagondersteuning kiezen 
in combinatie met woonondersteuning, maar je kan 
evengoed enkel een beroep doen op dagondersteuning. 
Daarnaast kan je ook in onze atelierwerking in De 
Waaiberg of in de hippotherapie in Ons Erf terecht, 
en zijn er activiteiten die intern of extern worden 
georganiseerd.

Woonondersteuning
Ervaar de plek waar je je thuis kunt voelen
Als volwassen persoon met een meervoudige beperking vind je bij UNIE-K een breed aanbod aan woononder-
steuning, afgestemd op jouw vraag en ondersteuningsnood. De intensiteit kan dan ook variëren van een aantal 
uren per dag tot permanente ondersteuning. UNIE-K beschikt over verschillende woonvormen, zowel in Ons 
Erf, De Waaiberg en ’t Venster, als meer geïntegreerd in de maatschappij. Elke woonvorm legt eigen accenten 
en stemt zijn werking af op jouw noden. 

“Het was voor ons een opluchting toen ze belden van UNIE-K dat Luc daar terechtkon. Op onze leeftijd beginnen we zélf 
gezondheidsproblemen te krijgen. De zorg hier geven we 100 procent van de punten! Het zit ‘m vaak in kleine dingen: 

een begeleider die een bewoner tegenkomt in de gang en spontaan zijn mond afveegt of hem eens vastpakt… 
Wij zijn alvast enorm dankbaar dat Luc hier is en hier mag blijven.”

De concrete invulling van ons aanbod vertrekt bij jou. We bieden de zorg en ondersteuning die past bij jouw 
persoon en aansluit bij jouw vraag. Van bij het eerste contact luisteren we goed naar je wensen. Waar mogelijk,  
stimuleren we jou om zélf je leven in handen te nemen. Waar nodig zorgen wij – in dialoog met jou en je  
sociaal netwerk – voor de gepaste hulp en ondersteuning.

“De begeleiders doen hun uiterste best om in te spelen op de 
wensen van de bewoners. Zo organiseerden ze voor John een 
gevulde daguitstap: eerst naar het kerkhof waar zijn ouders 
liggen, dan op bezoek bij zijn meter, en daarna gingen ze ook 

nog langs het worstenkraam dat hij nog kende van vroeger. Bij 
UNIE-K word je echt als een méns gezien, niet als een nummer.”

 - Nicole, echtgenote van John

- jozef en Martha, ouders van Luc



Ondersteuning in eigen omgeving
Zelfstandiger leven
Wil je een zelfstandig(er) leven leiden? Dan kun je kiezen 
voor een verblijf in je eigen woonomgeving. Wij voorzien de 
begeleiding en ondersteuning die je hiervoor nodig hebt en 
werken zo mee aan je maatschappelijke integratie. Minstens 
elke week is er een contact met je begeleider, afhankelijk van je 
vragen en noden. We staan in voor doorlopende permanentie, 
voor overleg en coördinatie, voor assistentie en praktische 
hulp. Waar nodig schakelen we externe diensten zoals kine of 
gezinshulp in.

Ondersteuning voor even
Even op adem komen?
Soms is permanente of veelvuldige ondersteuning en begeleiding 
nog niet nodig of niet mogelijk. Zoek je wat extra hulp om 
zelfstandiger te leven of wil je de mensen uit je omgeving die je 
dagelijks ondersteunen even wat ademruimte geven? Hiervoor 
kun je bij ons terecht als je een beperkt persoonsvolgend budget 
hebt. Als je dat (nog) niet hebt, kunnen we dit organiseren via 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), waarbij alle zorgkosten 
worden betaald door het VAPH. In beide situaties kun je in elk 
van onze 3 locaties terecht voor kortdurende ondersteuning, 
zowel overdag als met overnachting.
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“Onze hartelijke dank omdat Verena in UNIE-K mocht verblijven in 
afwachting van een nieuwe woning dichter bij huis. Wij hebben heel 

goede herinneringen en dankzij jullie is Verena terug opengebloeid, want 
toen ze in Ons Erf arriveerde zat ze diep en wij daardoor ook. Jullie visie 
en aanpak is echt professioneel maar meteen ook heel warm en dat is 

niet overal zo.”

- De mama van Verena

"Twee keer per week springt mijn begeleidster Sofie binnen in mijn 
studio in PORTIE-K en krijg ik ook poets- en strijkhulp van Familiezorg. 
Maar ook als er op ándere momenten iets is, kan ik op de begeleiding 

beroep doen. Er is altijd permanentie." 
- Marie-Helena, bewoner van PORTIE-K



ONZE UNIE-KE TROEVEN

UNIE-K heeft altijd geïnvesteerd in activiteiten die een extraatje toevoegen aan de zorg en ondersteuning 
voor personen met een beperking. Het zijn troeven die op veel bijval kunnen rekenen. Deze activiteiten zijn 
er in de eerste plaats voor onze eigen cliënten, maar we stellen ze ook ruimer open voor externe personen 
met een beperking.

Hippotherapie 
Met het huifbed, de huifwagen of op de rug van het 
paard ga je op stap op het uitgestrekte domein van 
Ons Erf, een oase van rust in een drukke wereld. Het 
vele groen, de wisselende omgeving, de buitenlucht 
en het ritmisch stappen van de paarden zorgen 
voor een deugddoende ontspanning. Een speciaal 
opgeleide therapeut ment de paarden en zorgt voor 
een onvergetelijke beleving. 

Atelierwerking
Dagbesteding biedt een belangrijke meerwaarde aan 
de kwaliteit van leven van onze cliënten. Op basis 
van je voorkeuren en mogelijkheden wordt er ook 
voor jou een activiteitenaanbod op maat uitgebouwd. 
De dagelijkse atelierwerking vormt de rode draad 
in het activiteitenaanbod van De Waaiberg. Onder 
begeleiding van onze ergotherapeuten en via 
aanpassingen en diverse hulpmiddelen kan ook jij in 
het hout- of kaarsenatelier je steentje bijdragen aan 
de producten die we er maken.

Meer info? Bel 050 40 69 60 
of mail naar hippo@uniek.org

Meer weten? Bel 051 26 30 94 (houtatelier) of 051 26 30 93 (kaarsenatelier) 
of mail naar houtatelier@uniek.org of kaarsenatelier@uniek.org. 

“Mijn dagen in UNIE-K zijn goed gevuld. Ik heb geen tijd om me te vervelen. Als je zin hebt om iets te doen, kijkt de 
begeleiding om dat ook mogelijk te maken. Zo ga ik één keer per maand vogelpikken. En gisteren ben ik boccia gaan doen.  

Ik heb niet gewonnen, maar ‘k heb mij wel ‘gejeund’.”
 - Daniël, bewoner van ’t Venster



ONZE UNIE-KE TROEVEN

Moderne infrastructuur
UNIE-K investeerde de voorbije jaren continu in nieuwbouw, renovatie en opfrissing van de diverse locaties. 
Je verblijft bij ons in de modernste infrastructuur die een antwoord biedt op alle begeleidings- en onder-
steuningsnoden van vandaag én de toekomst, en garant staat voor warme zorg op mensenmaat.
Ook de komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de infrastructuur.



ACTIEF BIJ UNIE-K

Warme zorg: een verhaal van veel handen

Heb je een warm hart voor mensen, ben je 
ondernemend en enthousiast en wil je samen met 
ons zorgen voor een kwaliteitsvol leven voor onze 
bewoners met een complexe zorgvraag? Dan is 
UNIE-K iets voor jou! Onze 550 medewerkers 
en de vele vrijwilligers zijn het kloppend hart van 
onze organisatie. Daarom zetten we sterk in op de 
persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, 
bieden we talentvolle jongeren een leerrijke stage-
ervaring aan en begeleiden we onze vrijwilligers in de 
zinvolle ondersteuning die ze mee mogelijk maken.

 Wil jij ook spontaan solliciteren, stagiair of vrijwilliger worden bij UNIE-K? 
Kijk op www.uniek.org, vul het formulier in en we nemen snel contact met je op.

 "Hier moet je als stagiair niet de vuile werkjes opknappen. 
Je bent een volwaardige medewerker. En als je iets niet 
weet, gaan ze je zeker helpen, ook als je het 2 of 3 keer 
vraagt. Als de begeleiders zien dat je je inzet en goed doet 
voor de bewoners, krijg je heel veel terug." 

"Ik werk al vele jaren als begeleider in Ons Erf. Mijn job blijft 
boeiend en gevarieerd omdat ik telkens opnieuw samen 
met mijn collega’s op zoek mag naar die zaken die het 
leven van onze bewoners de beste invulling kunnen geven. 
Ze hebben een intense begeleiding nodig, maar juist in die 
nabijheid en contacten krijg ik veel respons: een glimlach, 
een spontane lach, een handdruk,… . Kleine dingen, maar ze 
geven mijn job een meerwaarde." 

Als stagiair(e) ben je onze medewerker van de 
toekomst. Wil je opvoeder, verpleegkundige of 
ergotherapeut worden? Of volg je een technische, 
administratieve of andere opleiding die UNIE-K kan 
versterken? Dan kan je bij ons terecht. 

Vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage en 
een bijzondere toegevoegde waarde aan de 
dienstverlening van UNIE-K. Of je nu iets wil 
teruggeven aan de samenleving, een nieuw netwerk 
wil opbouwen, structuur wil geven aan je leven of 
iets wil betekenen voor anderen, je bijdrage is altijd 
een welgekomen extra bovenop onze professionele 
dienstverlening. De mogelijkheden zijn divers. We 
zorgen vooraf voor vorming en opleiding en tijdens je 
vrijwilligerswerk voor begeleiding en ondersteuning.

- Robin

- Stacy, stagiaire



LOCATIES

Ons Erf
Ons Erf in Brugge is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor (jong)volwassenen met een aangeboren 
verstandelijke beperking. Specifieke doelgroepen zijn volwassenen met autismespectrum stoornissen (ASS), 
ernstige visuele stoornissen of moeilijk hanteerbaar gedrag door psychische, gedrags- en emotionele 
stoornissen. Daarnaast heeft Ons Erf ook expertise opgebouwd t.a.v. (jong)volwassenen met een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH).

Je nood aan zorg en ondersteuning is groot, situeert zich op diverse levensdomeinen en maakt permanent 
toezicht noodzakelijk. Je kunt in Ons Erf terecht voor dag- en woonondersteuning. Het 16 hectare grote 
domein is een groene oase van rust op een boogscheut van het centrum van Brugge waar heel uiteenlopende 
activiteiten mogelijk zijn.



De Waaiberg
De Waaiberg richt zich vooral tot (jong)volwassenen met een fysieke, meervoudige beperking en volwassenen 
met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Als je nood hebt aan intensieve begeleiding, kan je in De 
Waaiberg terecht voor dag- en woonondersteuning. Kun je een zelfstandig(er) leven leiden? Dan bieden we 
je een minder intensieve begeleiding op jouw maat aan via onze ondersteuning in eigen omgeving, en dit in de
ruime regio Roeselare (o.a. in PORTIE-K, onze studio’s in het centrum van Gits).

Typerend voor De Waaiberg is de sterk uitgebouwde atelierwerking. Zowel bewoners als cliënten die extern 
wonen, kunnen aan de slag in de verschillende ateliers. Maar ook wie het liever wat rustiger aan doet, komt 
aan zijn trekken. Enerzijds is het aanbod aan interne activiteiten heel uitgebreid. Anderzijds vinden we het 
ook belangrijk om externe activiteiten aan te bieden, vaak in samenwerking met andere organisaties. Op die 
manier kom je in contact met mensen buiten De Waaiberg.

LOCATIES



‘t Venster
’t Venster in Izegem is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor volwassenen met een niet-aan-
geboren hersenletsel (NAH) met inbegrip van neuro-degeneratieve aandoeningen. Je kan er terecht voor 
dag- en woonondersteuning en ondersteuning in de eigen omgeving.

Een basale grondhouding bij de medewerkers vinden we essentieel en we streven ernaar om je voldoende 
basisveiligheid aan te bieden. Afhankelijk van je mogelijkheden vertalen we dit in een voor jou passend 
leefklimaat, aangepast dagbestedings aanbod en woonondersteuning op maat.

LOCATIES



Maak uitgebreider kennis met UNIE-K!
Op onze website www.uniek.org en onze facebookpagina vzw Unie-k vind je nog heel wat meer informatie 
over UNIE-K. Je kan er snel en  overzichtelijk surfen, zowel op je pc als op je tablet of smartphone.

Heb je een concrete vraag over ons zorgaanbod? Wil je weten of jij of iemand uit je gezin of familie terecht kan 
bij UNIE-K voor zorg, begeleiding en ondersteuning? Aarzel dan niet en neem contact op met ons team zorg-
vraag. Zij helpen je snel met de juiste informatie.

Tot ziens bij UNIE-K!

team zorgvraag
T 050 40 69 79
zorgvraag@uniek.org

WWW.UNIEK.ORG
info@uniek.org - Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels (Brugge) - T 050 40 69 60 
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