UNIE-K, zorg en ondersteuning
voor volwassenen met een
meervoudige beperking.

2017 – het jaar van de verandering!

Voorwoord
Met de start van de persoonsvolgende financiering (PVF) mogen we 2017 gerust omschrijven als ‘het jaar 0’
in de nieuwe tijdrekening voor onze sector. Na veel voorbereidende jaren is de omslag naar een vraaggestuurd
systeem eindelijk gestart. Ook de financiering van de vergunde zorgaanbieders, zoals UNIE-K, wijzigde
hierdoor volledig.
Het voorbije jaar werd, in uitvoering van het strategisch beleidsplan 2016-2018, hard gewerkt aan het project
‘samen op weg naar een vernieuwde organisatievorm’. Met het innovatieteam als motor van de verandering
willen we de organisatie vlakker en flexibeler maken om zo slagkrachtig te kunnen inspelen op de nieuwe
uitdagingen. Hiervoor werden niet alleen UNIE-Ke sleutelwoorden en bouwstenen goedgekeurd, maar ook
de nieuwe structuur van de zorg op organisatieniveau.
We hebben in 2017 verder ingezet op onze externe communicatie en zochten antwoorden op de sectorale en
intersectorale uitdagingen via verkennende gesprekken tot samenwerking.
Dit alles en nog veel meer vind je terug in dit jaarverslag. We blikken via cijfers, woorden en beelden ook terug op
een aantal facetten van het dagelijks leven van onze organisatie.
De vele veranderingen zorgden ervoor dat 2017 een bewogen jaar was met wat zenuwachtigheid in het begin,
maar met een goed gevoel op het einde van het jaar. Als medewerker, vrijwilliger of bestuurder mogen we trots
zijn op wat we samen hebben bereikt.
Het jaar 1 van de PVF én de verdere uitwerking van de vernieuwde organisatievorm kondigen zich inmiddels aan
als een nieuw jaar vol beweging.
Veel leesplezier!
Karel Braet
Algemeen directeur

PVF

Op 1 januari 2017 startte de persoonsvolgende financiering in
onze sector. Het is niet enkel een financieringstechniek waarbij de
financiële middelen voor zorg worden toegekend aan de cliënt in
plaats van aan de voorziening. PVF is ook én vooral een hefboom
die de persoon met een handicap moet toelaten om zelf keuzes te
maken en de regie over zijn leven in handen te nemen. Over dit
eerste jaar PVF is al veel geschreven in de media. We focussen
hieronder op wat 1 jaar PVF voor UNIE-K heeft betekend.

Persoonsvolgende Financiering (PVF)
Een nieuw systeem van toeleiding
van potentiële cliënten
Via een vast toeleidingsteam worden alle
aanmeldingen gecentraliseerd en verwerkt. De 2
medewerkers van het toeleidingsteam registreerden
maar liefst 84 nieuwe aanmeldingen in 2017! Veel
cliënten beschikten echter niet (of nog niet) over
een persoonsvolgend budget (PVB). Een aantal
van hen konden (beperkt) worden ondersteund via
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
Een uitstroom van 18 cliënten (PVB)
We noteerden 14 overlijdens en 3 cliënten die
ervoor kozen om hun PVB bij een andere vergunde
zorgaanbieder in te zetten. Met 1 cliënt werd de
dienstverlening stopgezet. Deze uitstroom had
een serieuze impact op onze zorggebonden punten
aangezien de overlijdens betrekking hadden op
cliënten met een zware zorgvraag en 7 dagen op 7
aanwezigheid.
Een instroom van 15 cliënten (PVB)
Er kwamen 15 nieuwe cliënten in onze organisatie:
6 beschikten over een regulier PVB, 4 hadden een
PVB in het kader van een noodsituatie, 4 een PVB
in het kader van de zorgcontinuïteit minderjarigen –
meerderjarigen en 1 cliënt kon worden opgenomen
naar aanleiding van een verzekeringsdossier, in
afwachting van een PVB. We stelden vast dat heel
wat cliënten over een lager PVB beschikten dan wat
nodig is op basis van hun ondersteuningsvraag. Voor
de meesten werd dan ook de procedure ‘meervraag’
opgestart bij het VAPH.

Financiële impact: positief saldo
Het effect van de in- en uitstroom op de totale
zorggebonden punten voor het volledige jaar 2017
is positief. Dit wil zeggen dat we meer zorggebonden
punten gerealiseerd hebben op 31 december 2017
dan we er hadden op 1 januari 2017. Daardoor
realiseerden we ook meer organisatiegebonden
punten. Die zijn immers een percentage van de
zorggebonden punten. Met de zorggebonden
punten betalen we de lonen van het personeel
dat instaat voor de zorg. De organisatiegebonden
punten zijn dan weer bestemd voor de lonen van het
overige personeel en de algemene werkingskosten.
Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)
In samenspraak met het collectief overlegorgaan
(de gebruikersraad) werkten we aan de nieuwe
individuele dienstverleningsovereenkomst. De
IDO is het contract tussen de cliënt en UNIE-K. Er
werden 2 versies uitgewerkt: 1 in het kader van
de bijdrageregeling voor de bestaande cliënten
en 1 voor de woon- en leefkosten voor de nieuw
opgenomen cliënten vanaf 1 januari 2017. Eind 2017
gingen, na informatievergaderingen, maar liefst 325
IDO’s de deur uit voor ondertekening.
Bewegingen in het zorglandschap
De PVF zorgt voor verschuivingen binnen de sector.
Organisaties gaan samenwerken of fusioneren om
beter gewapend te zijn tegen de nieuwe uitdagingen.
UNIE-K houdt voortdurend de vinger aan de pols en
is klaar om samenwerkingen aan te gaan wanneer
die een meerwaarde kunnen betekenen voor de
organisatie én de cliënten.

COMMUNICATIE

UNIE-K laat van zich horen
Ook een nieuwe vorm van communicatie maakt deel uit van de nieuwe kijk op zorg. Wie UNIE-K beter wil
leren kennen, moet snel de juiste informatie vinden. Daarom lanceerden we vorige zomer een volledig nieuwe
website – www.uniek.org – in frisse kleuren en met sprekende beelden. We drukten ook diverse flyers en
maakten een gloednieuwe UNIE-Ke kennismakingsbrochure die ook op de website kan worden doorbladerd.
Het jaarverslag (dat vroeger waarschijnlijk vlug onderaan de leesstapel belandde) kreeg een totale make-over.
Geen opsomming meer van saaie feiten en droge cijfers, maar een beknopt en hapklaar overzicht van wat er in
het voorbije jaar bij ons voor en achter de schermen allemaal gebeurd is. Foto’s en getuigenissen laten zien en
voelen dat UNIE-K ménsenwerk is.
Eigen medewerkers bepaalden mee de inhoud en de lay-out van de website en het jaarverslag in een
projectgroep die vier maal bijeenkwam. In het najaar ging een redactieraad van start die inhoud zal leveren voor
de Facebookpagina – ‘vzw Unie-k’ – en voor een periodieke e-nieuwsbrief. Andere medewerkers schreven
blogartikels (over leiderschap, sociaal ondernemerschap en de veranderingen in de sector) die in de kijker
staan op onze website en LinkedIn-pagina. UNIE-K haalde ook vijf maal de regionale pers, naar aanleiding van
activiteiten in onze diverse locaties.

Wist je dat...
...onze collega Vanessa Dermaut (sociale dienst) op 1 september 2017 met een doctoraat is gestart?
Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) geeft haar 5 jaar de tijd om te onderzoeken
hoe een residentiële setting voor volwassenen met een complexe ondersteuningsnood kan inzetten op
vermaatschappelijking en inclusie. Op die manier slaat ze de brug tussen de academische wereld en onze
dagelijkse werking in de praktijk.

COMMUNICATIE

BUREN BIJ KUNSTENAARS

Buren bij Kunstenaars in ‘t Venster
’Buren bij Kunstenaars’ streek in het weekend van
20 oktober neer in ’t Venster. Toen buurvrouw en
vrijwilligster Marleen – kunstschilder onder de
artiestennaam Marha – in het najaar van 2016
vroeg of ze voor Buren bij Kunstenaars onze
polyvalente zaal kon huren, groeide het idee
voor een groter project. Waarom niet een aantal
kunstenaars koppelen aan cliënten van ’t Venster?
Zo schilderde Marleen samen met Curd, Johan
en Anne-Laure intuïtief met olieverf op doek.
Frank – al jaren op vrijwillige basis trekker van
ons kleiatelier – werkte samen met Daniël rond
terracotta. En Ann – meester-bloemschikster
van fleur-unique – ging met Marleen en Johny
aan het werk met bamboeringen, craspedia,
handgeschept papier en lijm. De lokale schepen
van cultuur kwam op vrijdagavond de vernissage
inleiden en heel wat bezoekers vonden op
zaterdag en zondag de weg naar de
tentoonstelling. Ook de pers was enthousiast:
we zaten in het nieuws bij een lokale krant en de
regionale televisie!

Wist je dat...
...Ons Erf het kalenderjaar traditiegetrouw afsluit met een kerstdriedaagse? De apotheose is een
geanimeerde en sfeervolle lichtwandeling op het domein. Diverse plaatsen op de site worden dan
kunstzinnig en feeëriek verlicht met een speelse en gevarieerde ledverlichting, dit gecombineerd met
herkenbare kerstmelodietjes.

MEDEWERKERS

UNIE-K heeft veel aandacht voor het welzijn
en de gezondheid van haar bewoners en
medewerkers. Ook preventie is daarin
cruciaal. Daarom werden bindende
afspraken gemaakt om de domeinen
vanaf 1 juli rookvrij te maken
en te houden.

UNIE-K en haar medewerkers
Eind 2017 werkten bij UNIE-K 537 medewerkers, waarvan 228 voltijds en 309 deeltijds.
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BOUWEN AAN UNIE-K

Bouwen aan UNIE-K
De Waaiberg is klaar voor de zomer!
De omgevingswerken in De Waaiberg werden net voor Pasen afgerond. Sinds begin 2016 werd er hard
gewerkt om bewoners en bezoekers een aangename en maximale tuinbeleving te kunnen geven. Aan de
kamers werden zo toegankelijk mogelijke terrassen aangelegd. Omdat het op onze berg nogal kan waaien,
werden aan woning 4 en 6 ook windschermen voorzien. Aan de vijver werden zithoeken gecreëerd, en er is
ook volop geïnvesteerd in nieuw tuinmeubilair.
Vernieuwing is er ook ónder de grond, met een nieuw rioleringsstelsel waarbij regenwater en afvalwater nu
afzonderlijk worden afgevoerd naar de Koolskampstraat. Daar was al een gescheiden riolering aanwezig. Het
regenwater wordt daarbij maximaal gebufferd in het rioleringsstelsel en in de vijver. De omgevingswerken
zijn het sluitstuk van het renovatieproject dat 10 jaar geleden begon. Eerst werden de oudste gebouwen
gerenoveerd, en met de nieuwbouw van de kortopvang werden woning 2 en woning 3 met elkaar verbonden.
Nu alle werken zijn afgerond, is De Waaiberg weer helemaal klaar voor de toekomst.

Ook meer dan één werf in Ons Erf
Woning 11 is toe aan een grondige renovatie en beperkte uitbreiding. Om een principieel akkoord voor de
subsidiëring te krijgen, dienden we eind 2014 bij de Vlaamse overheid (VIPA) al een dossier in. Een interne
werkgroep begeleidde ondertussen de opmaak van het ontwerp en ‘het programma van eisen’. Onze
subsidieaanvraag bleef echter ‘on hold’ staan. Om toch al te kunnen starten, stelden we voor om de werken zélf
te financieren in afwachting van subsidiëring. Het VIPA volgde ons daarin en gaf hier op 28 september 2017
groen licht voor. Begin 2018 hebben we dan ook de aanbestedingsprocedure opgestart. De bewoners van
woning 11 verhuisden al in mei 2017 naar het leegstaand deel van ‘de lange gang’, die eerder al was aangepast
om er de voorbije jaren cliënten van Ter Dreve en De Kade tijdelijk in onder te kunnen brengen.
Ook het therapeutisch zwembad begint serieuze ouderdomsverschijnselen te vertonen. Het ontwerp werd
in 2017 uitgewerkt en de aanbestedingsprocedure werd begin 2018 opgestart. Voor beide dossiers wordt
samengewerkt met Gino Debruyne & architecten en met Studiebureau Boydens.
In de Magdalenahoeve hebben de archeologen afgelopen zomer geen waardevolle vondsten gedaan die
verder moesten worden onderzocht. De verbouwing tot hippocentrum – die in mei 2016 werd vergund – kan
dus starten. Ook dit ontwerp werd ondertussen afgerond en begin dit jaar aanbesteed. In dit dossier wordt
samengewerkt met Architecten Vande Kerckhove en Studieburo De Klerck.

BOUWEN AAN UNIE-K

Wist je dat...
...de woon- en dagondersteuning van personen
met een beperking letterlijk heel wat energie
vergt? In Ons Erf verbruikten we vorig jaar:
3.900.253 kWh gas. Dit stemt overeen met
het gemiddeld jaarverbruik van bijna 168
doorsneegezinnen van 4 personen.
938.662 kWh elektriciteit, vergelijkbaar met
het gemiddeld jaarverbruik van ruim 270
doorsneegezinnen.
4.266 m³ water, een volume dat bijna 357
doorsneegezinnen samen gemiddeld op een
jaar verbruiken.

... we sinds begin 2017 in het B-gebouw (60 kamers) en Woning 17 (9 kamers) in Ons Erf tijdens de
nachturen in elke kamer met camerabewaking werken? Via de camera’s kunnen we frequenter en
intenser toezicht houden. Het verhoogt niet alleen de veiligheid voor de cliënten, maar doordat we enkel
nog de kamer binnenkomen als er écht iets mis is, hebben ze ook een betere nachtrust. Ondanks de
kritische vragen vooraf zijn zowel de medewerkers van de nachtdienst als de leden van de Gebruikersraad
bijzonder enthousiast. Het systeem wordt in de toekomst verder uitgebreid.

JAARACTIES EN INNOVATIEPROJECT

Ook in 2017 werden de uitgangspunten
van het Strategisch Beleidsplan 2016-2018
vertaald in concrete jaaractieplannen
(JAP’s). Zowel op het niveau van de vzw
als per locatie en op dienstniveau worden
projecten opgezet die betrekking hebben
op één van de drie pijlers: cliënten,
medewerkers of de organisatie.

Concrete projecten voor een betere zorgverlening
Voor de cliënten sleutelden we aan ons vraaggericht aanbod. In Ons Erf inventariseerden we de noden van
de sociale netwerken van de cliënten om de communicatie met de woningen te verbeteren. Een rechtstreeks
telefoonnummer en mailadres per woning moeten voortaan het direct contact optimaliseren. In 2018 komt
er op onze website ook een login voor het sociaal netwerk. De toeleiding van cliënten verloopt voortaan dan
weer via de vzw en niet langer per aparte voorziening. Het toeleidingsteam centraliseert en verwerkt alle
aanmeldingen en geeft extra aandacht aan het bekendmaken van vzw UNIE-K. De testcase van vorig jaar krijgt
dit jaar na evaluatie en bijsturing een definitieve invulling.
We zetten ook verder in op een activerend medewerkersbeleid. In De Waaiberg werd de tevredenheid over
de bestaande permanentieregelingen bevraagd. Met de resultaten gaan de permanentieverantwoordelijke
en de uurroosterbeheerder nu aan de slag. Einddoel moet een optimale regeling zijn die aan de vragen van
zoveel mogelijk medewerkers tegemoetkomt. Over alle locaties heen werken we aan een reïntegratiebeleid
voor langdurig zieken. Net als de nieuwe wetgeving hierrond willen we vertrekken van kansen in plaats van
problemen. Het verzuimteam werkte een visie uit die vorig jaar proefdraaide en in 2018 in de hele organisatie
zal worden toegepast.

Innovatieproject in stroomversnelling
Een belangrijke pijler is de innovatieve organisatie, met het project slimmer zorgen voor morgen. In ’t Venster
werd ingezet op de uitbreiding van de beschikbaarheid van de interne verpleegkundige ondersteuning.
Twee evoluties doen de nood aan ondersteuning toenemen. Cliënten van het eerste uur kampen met
verouderingsproblemen, terwijl nieuwe cliënten met een steeds zwaardere – ook fysiek-medische – zorgvraag
naar de voorziening komen. Bijscholing en veerkracht ontwikkelen om te leren omgaan met afscheid en rouw
wordt gekoppeld aan een nieuwe rol. De verpleegkundige combineert daarin ook begeleidingstaken en wordt
zo deel van het basisteam. De ondersteuning kan gerichter verlopen en de communicatie en samenwerking
verlopen veel vlotter.
Het innovatieproject loopt uiteraard doorheen de héle organisatie. Een 60-tal UNIE-Ke medewerkers waren er
vorig jaar actief mee bezig. Samen met hen legde het centraal innovatieteam (CIT) na verschillende workshops
en reflectiecafés 5 belangrijke sleutelwoorden vast, met als belangrijkste ‘de cliënt staat centraal’. Al onze
beslissingen en handelingen toetsen we aan deze 5 sleutelwoorden af.

JAARACTIES EN INNOVATIEPROJECT

Om die sleutelwoorden waar te maken, zijn er bouwstenen nodig. Sommige zijn belangrijk voor de organisatie,
terwijl andere op de mensen bínnen de organisatie zijn gericht. We passen onze systemen aan die nieuwe
bouwstenen aan. De bouwstenen vormen de basis voor de grofstructuur van onze organisatie, die ons moet
helpen om te werken volgens de sleutelwoorden. UNIE-K evolueert naar kernteams, units en regio’s, waarbij
de doelgroep en zorgaccenten ervoor zorgen dat we de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden aan onze
cliënten. Alles vertrekt vanuit de interdisciplinair samengestelde kernteams rond de cliënt. Regio Brugge zal uit
4 units bestaan en regio Midwest (Roeselare-Izegem) uit 2.

Voor de samenstelling van de kernteams werkte het CIT een voorstel uit dat vanaf september 2017 door 2
regionale innovatieteams – RIT Brugge en RIT Midwest – in de praktijk werd getoetst, verfijnd en werkbaar
gemaakt. Een werkgroep kreeg de opdracht ideeën te geven over de teamsamenstelling en methodieken
rond teambegeleiding. Zo moet elke medewerker zijn of haar plaats vinden in de innovatieve organisatie en
vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken. Het ultieme doel van dit innovatieproject ? Dat de nieuwe
organisatiestructuur samen met de doelgroep en de vastgelegde zorgaccenten er nog méér voor zorgen dat we
elke cliënt de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

VERHALEN VAN MENSEN EN DIEREN

Clinidogs
Huisdieren zijn goed voor de levenskwaliteit
van mensen. Vooral honden staan erom
bekend om mensen gelukkig te maken en hen
onvoorwaardelijke liefde te geven. Omdat niet
iedereen een huisdier kan houden, richtte een groep
enthousiaste vrijwilligers recent vzw Clinidogs
op. Samen met hun hond(en) gaan ze op bezoek
in onder meer woonzorgcentra, ziekenhuizen en
voorzieningen voor mensen met een beperking
voor een wandeling, een groepssessie of een bezoek
op de kamer.

Zo bezorgt vrijwilligster Vera van Clinidogs onze bewoners van Afdeling 3 al meer dan een jaar mooie momenten
door regelmatig met haar honden Joli en Jill op bezoek te komen. Zo moet Korneel bij het zien van de honden
altijd lachen. Sandy was er eerst bang van, maar blijft de honden nu strelen tot bij het afscheid. Ann zegt dat de
honden in haar bed mogen slapen. En Etienne kan er maar niet bij dat er zowel links als rechts zo’n grote beige
hond zit. Sinds maart 2018 krijgen ook bewoners van ándere afdelingen de kans om een hond te strelen en ermee
te gaan wandelen. Eliane komt om de 14 dagen met Chloé en Gavrouche langs, twee Cavalier King Charles. Zo
komt er een mooi vervolg op een succesvol verhaal.

Een eigen stek in PORTIE-K (Markt Gits)
Sinds 1996 woonde Patrick in De Waaiberg. Vorig jaar zette hij de stap naar een zelfstandige woonomgeving.
Hij keek ernaar uit om een eigen stekje te hebben. De verhuis liep vlot en Patrick voelde zich snel thuis in zijn
nieuwe studio. Het grootste verschil met vroeger? Dat het in zijn nieuwe woonomgeving ’s nachts een stuk stiller
is. Overdag blijft hij naar De Waaiberg gaan, waar zijn vast dagschema en de omgeving hem vertrouwd zijn. Dat
maakt de overgang niet al te groot. Na drie maand proefperiode gaf Patrick aan dat hij graag in zijn studio bleef
wonen. Omdat alles goed bleek te verlopen, werd tot zijn grote tevredenheid beslist om de overstap definitief te
maken.

VERHALEN VAN MENSEN EN DIEREN

CINEMOBIEL@DE WAAIBERG
Hoe ver wil je gaan om een ster te worden? Dat is de centrale vraag in ‘Iedereen Beroemd’, de Vlaamse film uit
2000 van regisseur Dominique Deruddere. Eva Van der Gucht, Josse De Pauw en Werner De Smedt spelen
de hoofdrollen. De film stond vorige zomer op het programma van de 2e editie van Cinemobiel@DeWaaiberg.
Terwijl de eerste editie in 2016 zonovergoten was, bleken de weergoden vorig jaar zélf met vakantie. Gelukkig
konden de tenten ons droog houden en waren de echte filmfans op de afspraak. Ijsjes, pintjes en sangria werden
wel wijselijk vervangen door braadworsten en hamburgers…

Wist je dat...
... het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid ons 80.000 euro subsidie gaven voor ons
project ‘Slimmer zorgen voor de UNIE-Ke medewerker van morgen’? Zo kunnen we ons loopbaanbeleid
afstemmen op onze nieuwe organisatievorm. We bouwen daarbij verder op de competenties van onze
medewerkers, scheppen helderheid over de diverse loopbaanmogelijkheden en zorgen voor ondersteuning
bij de verdere loopbaan. Ook t.a.v. teams en coachend leiderschap wordt nog verdere begeleiding voorzien.

WANDELINGEN

’t Venster slaat al sneukelend de brug
Echte lekkerbekken zijn het, in ’t Venster. Op diverse activiteiten vorig jaar werd er dan ook gesneukeld. Omdat
sámen sneukelen veel leuker is, werd samengewerkt met andere organisaties. Zo organiseerde ’t Venster
op 28 september met het lokale Dienstencentrum De Leest en het arbeidszorgcentrum Den Tatsevoet een
sneukelwandeling voor de cliënten van deze drie organisaties. Door de verschillende doelgroepen met elkaar in
contact te brengen, groeit het begrip voor elkaars situatie en komen we makkelijker tot nieuwe samenwerkingen.
Op 27 oktober organiseerden de Emelgemse KWB en ’t Venster opnieuw de traditionele sneukeltocht in de
aanloop naar Halloween. De samenwerking begon ooit met het gebruik van onze infrastructuur, evolueerde
naar een rolstoeltoegankelijke wandeling en nu nemen heel wat cliënten met familieleden, medewerkers
en vrijwilligers van ’t Venster deel aan de wandeling. Een van onze medewerkers is ondertussen zelfs vast lid
geworden van de voorbereidende werkgroep binnen KWB. Deze editie zorgden medewerkers van ’t Venster
voor het schrijven van een griezelverhaal met bijpassende opdrachten op de stopplaatsen. Enkele cliënten en een
familielid namen ook een actieve rol op in de praktische organisatie van de dag zelf.
Op 18 mei werd ’t Kringske uitgenodigd op de koffie. Deze Izegemse vereniging waar armen het woord nemen,
luisterde naar een voorstelling van ’t Venster en daarna namen enkele cliënten deel aan een workshop sieraden
maken. Anderen kozen voor een wandeling waarbij vrijwilligers van ’t Kringske rolstoelgebruikers assisteerden.
Die eerste kennismaking was alvast heel positief. In oktober woonden enkele cliënten en vrijwilligers de
theatervoorstelling bij die ’t Kringske organiseerde naar aanleiding van de Verzetsdag tegen Armoede. Zij
kwamen dan weer een kijkje nemen op onze Eindejaarshappening.

Wist je dat...
...Ons Erf een heuse wandelclub heeft die elk jaar in maart een lentewandeling organiseert ?
Op 28 maart 2017 ging de 9de editie door met deelname van 1.242 wandelaars!

Om steeds mee te zijn met het nieuws van UNIE-K:

bezoek onze website en maak kennis met de laatste
aanpassingen (het korte filmpje over de dienst inclusief wonen
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’

www.uniek.org
Onze dienst toeleiding vertelt je graag meer over de mogelijkheden.
Contacteer ons: T 050 40 69 60
info@uniek.org
Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

