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2020, een jaar om niet snel te vergeten
De coronapandemie maakte van 2020 een speciaal jaar. We zetten alles in het
werk om onze dienstverlening coronaproof voort te zetten. We richtten een
coördinatiecel op, hielden de overheidsrichtlijnen nauwgezet in het oog, pasten
onze werking aan waar nodig en zetten het welzijn van onze bewoners en
medewerkers steeds centraal. Via ons online communicatieplatform en
nieuwsbrieven naar de sociale context en familie hielden en houden we hen op
de hoogte wat wel en niet mogelijk is in onze voorzieningen.

Maar ook al was er corona, we hebben dit jaar niet stilgezeten.

DYNAMIE-K in onze dienstverlening

Opening kapsalon BEAUTIE-K in De Waaiberg
Begin maart opende kapsalon BEAUTIE-K. De bewoners van De Waaiberg
kunnen er een afspraak maken bij de kapster en de schoonheidsspecialiste voor
een knipbeurt, schoonheidszorg/verzorging en pedicure. Het initiatief is mooi
gestart, maar kon zich nog niet ten volle ontplooien door corona.

Uitbreiding NAH-werking in Ons Erf
In maart 2019 startte Ons Erf met de ondersteuning van volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
We richtten hiervoor 1 woning in. Sindsdien blijven nieuwe aanvragen voor opvang van cliënten met NAH binnenkomen.
Daarom creëren we een bijkomende NAH-woning binnen de huidige infrastructuur. Hierdoor kunnen we ingaan op
nieuwe vragen tot opname van NAH-cliënten. Op 18 januari 2021 zullen we zowel de huidige cliënten als de nieuw
aangemelde cliënten over de beide woningen verspreiden.

http://www.uniek.org/nl


Start werken voor nieuwbouw
van 5 woningen in Ons Erf
De 5 paviljoenen in Ons Erf dateren uit de jaren ’80. Tijd voor vernieuwing. Op 7
december startten de werken voor een prachtige nieuwbouw van 5 woningen
waar er 55 volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende
gedrags- en emotionele stoornis kunnen wonen. We verwachten dat we begin
’23 zullen verhuizen. In dit project, met steun van de provincie West-Vlaanderen
en het VIPA, investeren we € 10.500.000. Er volgt, aansluitend op de
ingebruikname van deze nieuwbouw, nog een 2de fase zodat binnen enkele
jaren alle bewoners uit de paviljoenen in een nieuwe infrastructuur zullen
verblijven.

Therapeutisch zwembad terug in gebruik
genomen
Het therapeutisch zwembad werd in het voorbije jaar grondig aangepast en
gerenoveerd om te voldoen aan de huidige normen. Sedert juni ’20 kunnen de
bewoners van Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster het zwembad opnieuw
gebruiken en kunnen ze voluit genieten van waterbeleving, relaxatie en
hydrotherapie. Ook externen zijn normaalgezien welkom, maar zij moeten nog
eventjes wachten tot de kust terug veilig is.

Hippo@UNIE-K in prachtige infrastructuur
Sinds afgelopen zomer heeft UNIE-K een gloednieuw hippotherapiecentrum.
Met onze paarden kunnen we gemakkelijk contact leggen met onze bewoners.
Een enthousiast team van medewerkers en paarden zorgt voor een uitgebreid
aanbod aan activiteiten. Ook externe personen met een bijzondere zorgvraag
zijn welkom. De officiële opening is dit jaar helaas uitgesteld.

Meer info: www.uniek.org/hippotherapie.

UNIE-Ke projecten

Kerstboodschap delen via wensenboom in ‘t
Venster
Regelmatig zijn we op zoek naar initiatieven om met UNIE-K naar buiten te
komen en om de buurt naar binnen te halen. ’t Venster heeft een werkgroep
waar enkele medewerkers, bewoners, familieleden en buren deel van uit maken.
Samen zoeken en organiseren zij kleine ontmoetingen, op maat van de buurt.
Jaarlijks organiseert ‘t Venster een eindejaarshappening. Door corona valt dit
ontmoetingsmoment weg, maar de kerstsfeer wilden de leden van de werkgroep
wel behouden. Samen maakten we kaartjes, schreven we tekstjes en bezorgden
we elke buur in de wijk een persoonlijke kerstwens. Via diverse media deden we
een oproep naar alle inwoners van Izegem om een kerstwens te bezorgen aan
de bewoners van ’t Venster. Deze hangen we op in onze ‘kerstwensenboom’.

UNIE-K (ver)bouwt

https://www.uniek.org/hippotherapie


Zonnepanelen voorzien Ons Erf van elektriciteit
Ons Erf wekt sinds 23 november elektriciteit op via eigen zonnepanelen. De
panelen staan in voor ongeveer 25% van ons elektriciteitsverbruik. Hiermee
zullen we over een termijn van 25 jaar 1.603.046 kg minder CO2 uitstoten. We
dragen hiermee graag ons steentje bij om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Trots op onze UNIE-Ke medewerkers

UNIE-K wint publieksprijs Gouden Trapper
UNIE-K ontving in november de publieksprijs Gouden Trapper van Go With The
Velo. We wonnen deze prijs voor onze straffe fietsactie woon-werkverkeer die
we in september en oktober organiseerden.

We zijn trots op de resultaten:

Het aantal woon-werkverplaatsingen met de fiets steeg tijdens de
actiemaanden tot 7% in vergelijking met 2019.
In die periode hebben we samen 11 ton minder CO2 uitgestoten.

Bovendien konden 77 collega's dankzij de Testkaravaan van de Provincie West-
Vlaanderen een elektrische fiets, speedpedelec, familietandem, bakfiets, fietskar
of plooifiets uittesten. En ook hier vielen heel wat UNIE-Ke-medewerkers in de
prijzen.

Vaardigheden versterken bij onze medewerkers
UNIE-K legde de voorbije jaren een traject af naar een innovatieve arbeidsorganisatie. Dit bracht een aantal noden voor
interne vorming en ontwikkeling met zich mee. De opleidingen ‘teamoverleg’, ‘verbindende communicatie’, ‘coachen’ en
‘omgaan met spanningen en conflicten in je team’ waren een meerwaarde voor medewerkers om mee te stappen in de
nieuwe manier van werken. We werken ook meer en meer digitaal. Om mee te zijn in dit verhaal, waren er dit jaar de
interne opleidingen ‘Excel voor gevorderden’ en ‘mailbeheer’.

We maakten de opleidingen coronaproof en schoven wat in timing, maar uiteindelijk waren we blij dat we de opleidingen
(die nog verder lopen in 2021) konden laten doorgaan. Deze opleidingen wisten we te financieren via het ESF-
programma (Europees Sociaal Fonds) ‘werken aan 21-eeuwse vaardigheden’.

Warme Tuintjes in Ons Erf
We willen geen afgesloten domein zijn, maar zetten in op wat we ‘omgekeerde
inclusie’ noemen. Voor veel van onze bewoners is het moeilijk om zich te
integreren in de samenleving (inclusie), maar we nodigen iedereen graag hier
uit. Dat kan bijvoorbeeld sinds dit jaar in onze warme tuintjes. Dit zijn
volkstuintjes in Ons Erf. Een 8-tal moestuiniers zijn aan de slag gegaan en
hebben al het een en ander geoogst. Ook enkele bewoners en hun begeleiders
hebben hun eigen lapje grond dat ze met volle overgave bewerken.



UNIE-K gelooft sterk in de kracht van samenwerking. In de loop van 2019
lanceerden we Surpluz, een samenwerking tussen UNIE-K en Ons Huis. Dit
voorjaar trad ook ’t Veldzicht toe tot dit samenwerkingsverband. Samen bieden
we in de Brugse regio een gezamenlijk aanspreekpunt, onder de naam
Pluzpunt, voor ondersteuningsvragen van volwassenen met een verstandelijke
beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Meer info vind je op www.surpluz.org.
Pluzpunt kan je bereiken op het (gratis) nummer 0800 62314 of via mail op
pluzpunt@surpluz.org.

Het belang van samenwerken stopt niet aan de sectorale grenzen. Het
realiseren van zorg-op-maat is een maatschappelijke opdracht en vraagt een
brede kijk op en verbondenheid met alle mogelijke bronnen die binnen de
samenleving geactiveerd kunnen 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 dit jaar
COHESIE boven de doopvont gehouden.

Stichtende leden 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,
want ondertussen toonden ook nieuwe partners interesse om toe te treden.

Guy en Iris spreken over noodzaak
terugdringen wachtlijsten
Mensen jaren laten wachten op hulp die ze broodnodig hebben en waarvan de 
overheid erkent dat ze er ook recht op hebben, dat is een onrecht waar we ons 
nooit mogen bij neerleggen. Het Vlaams Welzijnsverbond sprak hierover met 
Guy en Iris. Ze hebben respectievelijk een zoon en een dochter die verblijven in 
UNIE-K. Het zijn twee van de vele voorbeelden die aantonen dat investeren in 
het terugdringen van de wachtlijsten dringend nodig is.

Lees de interviews:

www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/meer-ondersteuning-nodig-
dan-weer-achteraan-aanschuiven
www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/wij-voelen-ons-aan-ons-lot-
overgelaten

Persoonlijke bijdrage wordt woon- en leefkosten vanaf 1-1-2021
Voor wie zorg en ondersteuning krijgt in UNIE-K zijn er sinds 2017 twee grote veranderingen.

Elke cliënt kreeg zijn eigen persoonsvolgend budget (PVB) vanaf 1 januari 2017.
Elke voorziening in Vlaanderen moet overstappen van het systeem van de financiële bijdragen naar het systeem
van de woon- en leefkosten, ten laatste op 1 januari 2021.

Woon- en leefkosten zijn kosten die iedere burger moet betalen zoals huisvesting, energie, voeding, was, ontspanning
enz. Ook personen met een beperking betalen deze kosten bij hun verblijf in een voorziening.
De overstap naar het systeem van woon- en leefkosten in UNIE-K bespraken we dit jaar in het collectief overlegorgaan
(= de verkozen vertegenwoordigers van de cliënten). Op 1 december 2020 keurde dit orgaan de woon- en leefkosten
goed.

PERIODIE-K nieuws uit de sector

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

Volg ons ook op Facebook & LinkedIn!

http://www.uniek.org/nl
https://www.facebook.com/UNIEK.vzw
https://www.facebook.com/UNIEK.vzw
https://www.linkedin.com/company/vzw-unie-k

