
UNIE-K,  zorg en ondersteuning  
voor volwassenen met een  

meervoudige beperking.

- zorg op jouw maat en tempo -

Welkom in “de waaiberg” 
  

De Waaiberg ligt op de flank van een heuvel in een mooie en groene omgeving in Gits (Hooglede). 
Onze moderne infrastructuur – met ruime en aangepaste éénpersoonskamers – 

biedt ruimte aan een 50-tal bewoners. We vinden het belangrijk dat je je als cliënt thuis voelt in De Waaiberg, 
gepaste en deskundige zorg krijgt en kunt deelnemen aan actieve en gevarieerde tijdsbesteding. 



Tot wie richten wij ons?

De Waaiberg richt zich vooral tot volwassenen met een fysieke, meervoudige beperking en volwassenen 
met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Je nood aan zorg en ondersteuning is groot, heeft invloed 
op diverse levensdomeinen en maakt permanent toezicht noodzakelijk. Bij ons kun je terecht voor dag- en 
woonondersteuning.

Ook als je nog niét beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB), kan je beroep doen op ons specifiek 
zorgaanbod. Afhankelijk van jouw vraag kun je via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gebruikmaken van 
onze dag- en woonondersteuning én onze expertise.

Een kwalitatief hoogstaande zorg

Ons uitgebreid team van medewerkers heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd en schoolt zich 
voortdurend bij om elke cliënt met de beste zorg te omringen. De agogische medewerkers (woon- en nacht-
begeleiders), medische dienst (eigen huisarts en verpleegkundigen), paramedici (gespecialiseerde logopedisten, 
diëtisten, ergo- en kinesitherapeuten), de sociale en de ortho-agogische dienst en ons logistiek team werken vanuit 
een respectvolle dialoog met de cliënt nauw samen om te zorgen voor een optimaal leef- en wooncomfort.  

De Waaiberg heeft ook een aantal speciale troeven:

Hulpmiddelen op maat: ons orthopedisch team en de technische dienst gaan samen met jou op zoek naar 
aanpassingen die je het leven makkelijker en comfortabeler maken.

Tandzorg: De Waaiberg beschikt over een eigen tandartskabinet met een vaste tandarts zodat consultaties 
in de vertrouwde omgeving kunnen gebeuren.

Maaltijden: koks en diëtisten met specifieke expertise zorgen dagelijks voor lekkere en uitgebalanceerde 
maaltijden die in onze eigen professionele keuken worden klaargemaakt. Daarbij wordt op maat van 
elke cliënt gewerkt en rekening gehouden met slikproblemen (via gemixte of gemalen voeding), diëten, 
allergieën, geloofsovertuiging en smaakvoorkeuren.

Onze eigen expertise wordt via samenwerkingsverbanden aangevuld met externe deskundigheid. Zo doen 
we beroep op thuisverplegingsdiensten en een pedicure-aan-huis. Een gespecialiseerde orthopedische dienst 
maakt en herstelt rolwagens, zorgt voor ortheses en voor stijlvolle en comfortabele orthopedische schoenen 
op maat.



Modern en veilig woon- en zorgcomfort

De Waaiberg heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in een moderne en aangepaste infrastructuur en 

een maximale beleving van de groene en rustige omgeving. Naast de individuele slaapkamers die naar eigen 

smaak kunnen worden ingericht, kunnen de bewoners elkaar ontmoeten in gezellige gemeenschappelijke 

leefruimtes. Ook specifieke ruimtes zoals het kinelokaal, de sensoruimte, het medialokaal en het restaurant 

zijn modern en mooi ingericht.

Ook op andere vlakken spelen we in op modern en veilig zorgcomfort. Zo verbeteren plafondliften, tiltoestellen 

en hoog-laagbaden de ergonomie voor onze medewerkers zodat ze al hun energie aan de zorg kunnen 

besteden. Aangepaste bussen en wagens verhogen de mobiliteit van onze cliënten.

Een uitgebreide atelierwerking en dagbesteding

We maken elke cliënt warm om zijn of haar dag in te vullen met een boeiend programma, afhankelijk van de 
eigen interesses en mogelijkheden. In De Waaiberg is de atelierwerking sterk uitgebouwd. Je kunt er op je 
eigen tempo arbeidsgerichte activiteiten doen met verkoopbare producten als einddoel. Met aangepaste 
machines en hulpmiddelen bevorderen we de zelfstandigheid. 

We beschikken over:

Een houtatelier
Een kaarsenatelier
Een linnenatelier
Een atelier dat werk in opdracht uitvoert

Daarnaast is er nog een ruim aanbod van vrijetijds- en belevingsactiviteiten, sport- en bewegingsactiviteiten, 
activiteiten gekoppeld aan de dagelijkse woon- en leeftaken, vormingsactiviteiten en relaxatiemogelijkheden.

De cliënt staat centraal in De Waaiberg, maar we vinden gastvrijheid voor en participatie van zijn 

of haar sociaal netwerk even belangrijk. Daarom zetten we sterk in op het delen van informatie 

en op een goede wederzijdse communicatie. Via een login op onze website kan men een link 

leggen met de woning waar de cliënt verblijft. De gebruikersraad is een inspraakkanaal die ons 

zorgaanbod mee vorm geeft. Wie op bezoek wil komen, is altijd welkom! Je kunt ook deelnemen 

aan het gewone dagelijks leven, de vele uitstappen die we doen en de speciale evenementen die 

we organiseren. Wil je bovendien zelf ook deel uitmaken van de enthousiaste groep vrijwilligers 

die ons ruim aanbod mee mogelijk maken? Kijk dan op www.uniek.org onder ‘actief bij UNIE-K’ of 

vraag onze folder ‘vrijwilligers’.

Sociaal netwerk en vrijwilligers



Onze dienst toeleiding vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Contacteer ons: T 051 26 30 84 - zorgvraag@uniek.org 
De Waaiberg

Koolskampstraat 22d, 8830 Gits (Hooglede)

www.uniek.org

Lijkt De Waaiberg iets voor jou? 
Kom eens langs!

We kunnen de kwaliteit van onze zorg en de warme 

menselijkheid waarmee onze medewerkers de cliënten en 

bezoekers omringen nooit helemaal op papier vatten. Lijkt 

De Waaiberg iets voor jou en wil je méér weten? Maak een 

afspraak met onze dienst toeleiding en kom zélf vrijblijvend 

ons aanbod bekijken en de sfeer opsnuiven.  

We geven je bij je bezoek graag een antwoord op al je vragen!

Bereikbaarheid

De Waaiberg is vlot bereikbaar via de E403 en de belangrijkste 

invalswegen rond Gits (Hooglede). Op ons domein is er gratis 

parking. Kom je met het openbaar vervoer? De bushalte van 

De Lijn – bus nummer 74 of 38 (belbus) – is dichtbij. 


