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Het jaar 2020 was bijzonder.  

Al in maart stak corona een stokje voor de normale gang van leven. Van dit coronajaar brengen we
geen jaarverslag, maar willen we in het najaar de verhalen van UNIE-K in 2020 vertellen via
een magazine vol pakkende interviews en getuigenissen. Iets om naar uit te kijken dus.  

Via deze nieuwsbrief informeren we je over een aantal topics uit 2020 en 2021 die de moeite waard
zijn om even in de kijker gezet te worden. We wensen iedereen een mooie zomer toe en ‘ontmoeten’
elkaar terug in het najaar met ons magazine.

Groei van cliënten en medewerkers
in 2020

In het jaar 2020 verleende UNIE-K zorg en
ondersteuning aan 413 volwassenen met een
beperking. Het aantal zorggebonden punten
(uit PVB, via RTH) steeg met 4,43% ten
opzichte van 2019. Deze stijging vertaalde zich
ook in een toename van 4,85% in  het
personeelsbestand.

 Lees meer over deze groeicijfers. 

Grote vraag naar hippotherapie in
nieuw centrum

De infrastructuur van HIPPO@UNIE-K is sinds
juni 2020 volledig aangepast voor mensen met
een specifieke zorgvraag. De ontwikkeling van
de Magdalenahoeve was een wipplank om de
hippotherapiewerking te verdiepen en te
verbreden. De combinatie van de nieuwe
infrastructuur en de vernieuwde werking heeft
geleid tot een grote vraag naar hippotherapie,
en dit zowel intern als extern.

 Lees meer over onze
hippotherapiewerking 

https://mailchi.mp/a0613a24fdc2/6ss9cd6r8m?e=[UNIQID]
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/51
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/51
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/51
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/52
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/52
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/52


Klaar om extra personen met een
handicap zorg en ondersteuning te
geven

De Vlaamse Regering zet in 2021 extra budget
in voor het terugdringen van de wachtlijsten
voor personen met een handicap. UNIE-K heeft
zich voorbereid op de extra vragen die hierop
zullen volgen. Zo zorgden we onder meer voor
bijkomende wooninfrastructuur voor diverse
cliëntgroepen in zowel regio Brugge als regio
Midwest. 

 Benieuwd naar wat UNIE-K te bieden
heeft? Lees meer. 

100 jaar ervaring in
gehandicaptensector

UNIE-K is jarig in 2021. Ons Erf (Brugge), De
Waaiberg (Gits) en ’t Venster (Emelgem)
bouwden samen aan 100 jaar ervaring in de
gehandicaptenzorg.  Lees meer over UNIE-K en
haar expertise.

 Lees meer  

https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/52
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/48
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/48
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/48
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/53
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/53
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/53
http://www.facebook.com/uniek.vzw
http://www.linkedin.com/uniek.vzw
http://instagram.com//uniek.vzw
http://www.uniek.org/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=b521a8d87dcf1687e090316bd&afl=1
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;

