INFO VOOR VERWIJZERS

JUNI 2020

Beste lezer,
Deze nieuwsbrief had normaal gezien eind maart ’20 de deur uit gemoeten.
Covid-19 en de bijhorende corona-lockdown brachten andere prioriteiten waardoor je pas nu de nieuwsbrief ontvangt.
Inspelend op de actualiteit kunnen wij melden dat UNIE-K met heel veel zorg en aandacht voor de noden van cliënten en
hun netwerken, zich een weg zoekt tussen de vele aanbevelingen, richtlijnen en voorschriften van virologen, nationale
veiligheidsraden en sectorale taksforces. En daarbij ook vooral gebruik makend van ons eigen gezond verstand.
In de loop van mei en juni werden volgende versoepelingen mogelijk:
bezoek sedert 13 mei
hervatten begeleidingen door de Dienst Inclusief Wonen vanaf 18 mei
heropstart dagondersteuning Windroos vanaf 2 juni
het terug naar huis gaan van bewoners of het terugkeren van bewoners die thuis verbleven, vanaf 12 juni
Beetje bij beetje evolueren wij naar het ‘nieuwe normaal’ en dit hopelijk vanaf 26 juni.

Corona is in the house
Donderdag 12 maart, voor veel cliënten en hun familie een dag die nog lang in hun geheugen zal blijven. Vanuit het
Agentschap Zorg & Gezondheid kwam de beslissing om alle voorzieningen voor personen met een beperking in
“lockdown” te plaatsen. Toen nog een onbekend woord, nu niet meer weg te denken uit ons bestaan. Netwerken
werden voor moeilijke keuzes geplaatst. Zeker niet evident. Wat de impact van die beslissing zou teweegbrengen voor
onze opnames en kennismakingsbezoeken in de komende tijd was nog een groot vraagteken.
“Voor mij was het een moeilijke keuze, vooral die bezorgdheid van het niet weten wanneer we ons kind terug zouden
mogen zien, heeft er mij doen voor kiezen om hem naar huis te halen gedurende die periode. Nu de periode veel
langer duurt dan eerst voorzien, is het niet evident, ook het leven thuis is nu immers anders. We kunnen tijdens de
wandeling niet even rusten, een kofﬁe drinken of een ijsje eten. Dit maakt het zeker niet gemakkelijk.”
“Mijn zoon komt naar de dagondersteuning en verblijft ook op regelmatige basis in de voorziening. Ik heb op 12 maart
gekozen om hem voltijds in de voorziening te laten, want de zorg voor mijn zoon is niet eenvoudig. De belasting is
fysiek te zwaar om dit voor een lange tijd vol te houden.”
Geplande opnames werden “on hold” gezet en alle kennismakingsbezoeken geannuleerd.
Velen hadden voor de paasvakantie een korte periode bij ons ingepland, ook dit viel in het water. Nog altijd met het idee
dat we vanaf 19 april terug naar het normale bestaan zouden kunnen overstappen. Naarmate die datum dichterbij kwam,
werd het voor zowel onze cliënten, hun familie als voor de medewerkers duidelijk dat alles niet heel vlug voorbij zou zijn.
Team Zorgvraag kreeg gedurende de hele periode verder nieuwe aanmeldingen binnen.
Omdat bezoeken op het domein niet toegelaten waren, moesten we creatief zijn om onze werking aan toekomstige
cliënten/netwerken kenbaar te maken. Zo werden er ﬁlmpjes gemaakt om een beeld te geven over de werking in onze
voorzieningen.
Nu de situatie zich stilaan normaliseert (naar het ‘nieuwe normaal’) kan een eerste voorzichtig bilan opgemaakt worden.
Optimistisch als wij zijn, onthouden wij voorlopig enkel(e) positieve elementen:
de snelheid waarmee de moderne technologieën (skype, …) werden toegepast in de organisatie. Op die manier
konden we de communicatie tussen onze bewoners en hun sociaal netwerk onderhouden als ook van op afstand
contact houden met de sociale netwerken van bewoners die thuis verbleven.
het noodgedwongen schrappen van allerlei overlegmomenten en andere activiteiten, deed ons nog meer
nadenken over essentie en bijzaak. Een verademing die ruimte biedt om wat was anders in te vullen, meer
tegemoetkomend aan noden van mensen.

En dat wordt geapprecieerd.
Heel wat cliënten, netwerken, collega’s,… uiten dankbaarheid naar de medewerkers voor hun inzet. En dat doet goed,
heel veel goed…

Samenwerken doe je niet alleen
UNIE-K gelooft sterk in de kracht van samenwerking.
Dat geloof vertaalt zich intern in interdisciplinair samengesteld kernteams. Dat geloof vertaalt zich extern in
samenwerkingsvormen, binnen onze sector en over andere sectoren heen.
Binnen de sector OPH lanceerden wij vorig jaar onder de
naam Surpluz, een structurele samenwerking met Ons
Huis. Dit voorjaar trad ook ’t Veldzicht toe tot Surpluz.
Door de krachten te bundelen, door onze rijke expertise te
delen, af te stemmen en gericht te verdiepen is Surpluz
alweer een beetje beter gewapend om een antwoord op
mensenmaat te kunnen bieden op ondersteuningsvragen
van kwetsbare (jong) volwassenen met een verstandelijke
beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel (NAH)
in de Brugse regio.

Maar… het belang van samenwerken stopt niet aan de sectorale grenzen.
Het realiseren van zorg-op-maat is een maatschappelijke opdracht en vraagt om te beginnen een brede kijk op en
verbondenheid met alle mogelijke bronnen die binnen de samenleving kunnen geactiveerd worden. Zicht krijgen op die
bronnen, begrijpen hoe die werken, aanknopingspunten vinden tot samenwerken en dit tenslotte vertaald krijgen in een
gezamenlijk engagement… Het gebeurt zelden spontaan.

Om wat evident lijkt ook vanzelfsprekend te laten worden, is COHESIE boven de
doopvont gehouden.
Partners zijn CAW Noord West-Vlaanderen (algemeen welzijnswerk), Mintus en
Curando (ouderenzorg), Covias (geestelijke gezondheidszorg), Surpluz, Dienst
Ondersteuningsplan en Oranje (sector personen met een beperking).
Na een beloftevolle kick-off op 13 februari zijn de verdere plannen on hold
komen te staan door de corona-lockdown. Maar uitstel is geen afstel.
Indien u getriggerd bent en meer wenst te weten over COHESIE, neem hierover
gerust contact op via chris.govaert@uniek.org.

Een geslaagde dag voor verwijzers op 5 maart 2020
Sinds de invoering van de PVF is er veel veranderd binnen onze sector en organisaties. Daarom stelden UNIE-K, ONS
HUIS en ‘t VELDZICHT hun deuren/werking graag open voor verwijzers en professionele contacten. Zowel in de regio
Midwest (De Waaiberg, Dienst Inclusief Wonen, 't Venster) als in de regio Brugge (Ons Erf, Ons Huis, ’t Veldzicht)
kenden we een mooie opkomst en een zeer gevarieerd programma.
Het verloop van de dag bestond uit:
Een uitgebreide kennismaking met de zorgaccenten van UNIE-K, gekoppeld aan een rondleiding in Ons Erf, De
Waaiberg, ’t Venster en PORTIE-K (Dienst Inclusief Wonen)
Een toelichting bij de werking van Sint-Anna (Ons Huis) en ’t Veldzicht en een rondleiding in De Nieuwe Notelaar
(Ons Huis)
Informatieverstrekking m.b.t. de werking van Surpluz, het samenwerkingsverband van UNIE-K, Ons Huis en ’t
Veldzicht.

We kunnen alvast terugblikken op een zeer geslaagde dag waarbij de deelnemers enthousiast waren over het
interessant programma en de vlotte organisatie.

Infomoment Ravelijn
Op 18 februari 2020 werden we uitgenodigd voor een informatiebeurs van BuSO Ravelijn.
De school organiseerde dit initiatief vanuit de vaststelling dat de ouders van leerlingen (die 18 jaar zijn/worden) met heel
wat vragen zitten over de toekomst van hun zoon/dochter op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Er werd vooral
informatie verstrekt over stages omdat dit vaak de eerste stap is naar de volwassenwerking. Aan de bezoekers werd de
gelegenheid geboden om bij verschillende organisaties langs te lopen.
Het werd een interessante avond met boeiende kennismakingsgesprekken, mét potentiële stagiairs en cliënten.
De leden van Surpluz hadden hun stand naast elkaar opgebouwd, zodat de onderlinge complementariteit sterk naar
voren kwam. Terwijl onze collega’s van Ons Huis en ‘t Veldzicht hun expertise rond dagbesteding en begeleid werk in de
kijker zetten, stelde UNIE-K haar werking van Windroos en van de ontwikkelingsgerichte unit voor.

Ik heb een budget en nu?
Anders dan bij de vroegere erkenningsgebonden ﬁnanciering, biedt de persoonsvolgende ﬁnanciering aan personen met
een beperking de keuzevrijheid omtrent de wijze waarop zij hun zorgbudget wensen in te zetten. Kiezen betekent, op
basis van je eigen voorkeuren, de pro’s en contra’s goed afwegen.
Het is niet evident om in het labyrint van zorgaanbieders het overzicht behouden, laat staan die zorg en ondersteuning te
vinden die best aansluit op je vraag. Een zoektocht, zeker wel, maar liefst geen stap in het duister.
Weet je niet goed waar te beginnen?
Met de garantie dat wij met jou minstens één concrete stap dichter bij de door jou gewenste ondersteuning zullen
brengen, ben je met je ondersteuningsvraag zowel bij Team Zorgvraag (aanmeldingspunt in de vzw UNIE-K) als bij
Pluzpunt (het zorgloket binnen Surpluz) aan het juiste adres.
Bovendien zijn zij gemakkelijk en ruim bereikbaar, zowel per mail: zorgvraag@uniek.org of pluzpunt@surpluz.org als
telefonisch (Team Zorgvraag = 050/40 69 79 of Pluzpunt = 0800/62 314).

Laagdrempelige contactmomenten
Ter kennismaking organiseert UNIE-K in al haar vestigingsplaatsen zogenaamde laagdrempelige contactmomenten.
Hierbij bieden wij geïnteresseerde ouders/netwerken/cliënten vrijblijvend de mogelijkheid om vragen over hun toekomst
in het algemeen of over de ondersteuning die UNIE-K hierbij kan geven, te bespreken.

Voor dit jaar zijn nog twee contactmomenten voorzien, nl. op zaterdag 20 juni en op zaterdag 17 oktober, zowel in de
voor- als namiddag.
Uit praktische overwegingen (locatie, tijdstip,…) vragen wij om uw bezoek vooraf te willen vastleggen, hetzij per mail:
zorgvraag@uniek.org hetzij telefonisch: 050/40 69 79.

Wil je meer weten over UNIE-K?
Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org

Volg ons!

