
UNIE-K,  zorg en ondersteuning  
voor volwassenen met een  

meervoudige beperking.

- zorg op jouw maat en tempo -

DIENST   INCLUSIEF   WONEN   (DIW)



Tot wie richten wij ons?
Ben jij een volwassene met een beperking die zelfstandig wil wonen?
Dit lijkt iets voor jou te zijn, maar door een gebrek aan ervaring en/of beperkte vaardigheden heb je nood aan 
begeleiding?

Dan kan onze dienst inclusief wonen (DIW) de oplossing zijn! 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.

Een kwalitatief hoogstaande en flexibele zorg
Ons team van deskundige medewerkers heeft vele jaren ervaring. Onze expertise is dan ook groot inzake psycho-
sociale ondersteuning op alle levensdomeinen. In onze veranderende maatschappij met de klemtoon op diversiteit, 
proberen wij ons steeds bij te scholen en op de hoogte te blijven van de nieuwste tendensen. Ook lokale initiatieven 
volgen wij op de voet.

Onze begeleiding is flexibel en steeds op maat, afhankelijk van jouw noden en vragen. Wij zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en perspectieven om nog zelfstandiger te kunnen leven.

Jouw ondersteuningsplan vormt het kader. 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.

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.

Wij geloven ook in de meerwaarde van een zinvolle dagbesteding en vullen dit samen met jou op een persoonlijke 
manier in. Zo kun je intern beroep doen op het ruime aanbod van De Waaiberg (zie brochure De Waaiberg). Extern 
zijn er tal van mogelijkheden: vrijwilligerswerk, sociaal begeleid werk, sportactiviteiten, vorming, ontspanning. Je 
begeleider helpt jou alvast in je zoektocht.



Individuele begeleiding

Heb jij 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. Zo zijn we 
steeds bereikbaar in noodsituaties en komt indien nodig een medewerker ter plaatse. 

Beschik je (nog) niet over een 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

Onze organisatie is actief in de ruime regio rond Roeselare. 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.

Woonproject PORTIE-K (Gits) en 
de doorgangsstudio (Roeselare)
PORTIE-K is gelegen in het centrum van Gits en is in al zijn vormen een project van inclusief wonen voor 
personen met een meervoudige beperking.
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 residenten, voor een dynamische en aangename sfeer.

Ook in PORTIE-K bieden wij begeleiding op maat aan. Wij ondersteunen jou samen met enkele externe 
diensten op vlak van paramedische en huishoudelijke zorg. Daarnaast biedt de nabijheid van onze voorziening 
De Waaiberg een reële meerwaarde, zeker inzake actieve dagbestedingen (zie brochure De Waaiberg).

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 medewerkers. 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 én is 
beperkt in tijd.



Contacteer ons: T 051 26 30 84 - zorgvraag@uniek.org
DIW ‘In De Reke’ 
De Witte Reek 35, 8800 Roeselare

Onze dienst zorgvraag vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

www.uniek.org

Lijkt Dienst Inclusief Wonen 
iets voor jou?
We kunnen de kwaliteit van onze zorg en de warme 
menselijkheid van onze medewerkers nooit helemaal op 
papier vatten. Lijkt zelfstandig wonen met ondersteuning iets 
voor jou en wil je meer weten? 

Maak een afspraak met onze dienst Zorgvraag.

Tijdens een bezoek beantwoorden we graag al je vragen!


