
Ondersteuning van cliënten in
2021
In het jaar 2021 verleende UNIE-K zorg
en ondersteuning aan 402 volwassenen met 
een beperking. Het aantal zorggebonden 
punten waarmee ondersteuning wordt 
gegeven, steeg met 5,67% ten opzichte van 
2020. 

Ook de hippotherapiewerking kende een mooie 
groei. Naast het dagelijks aanbod aan de 
cliënten die in UNIE-K Ons Erf verblijven, 
werden 650 sessies geven aan externe 
cliënten. Interesse in onze hippowerking? Mail 
naar hippo@uniek.org. 

 Lees meer over deze groeicijfers. 

UNIE-K zet in op nieuwbouw in
zijn 3 locaties
De kwaliteit van de wooninfrastructuur en de
omgeving waar de cliënt verblijft, vindt UNIE-K
uitermate belangrijk. Daarom zetten we in
op nieuwe woningen.

UNIE-K Ons Erf bouwt momenteel 5
nieuwe woningen voor 55 volwassenen
met een verstandelijke beperking en
bijkomende gedrags- en emotionele
problematieken. de ingebruikname van
deze woningen is voorzien voor april
'23. Ondertussen zijn ook de
voorbereidingen van de tweede fase,
een nieuwbouw voor 66 cliënten,
gestart. 
UNIE-K De Waaiberg nam in mei 2
nieuwe studio’s in gebruik. Hier kunnen
cliënten terecht die enigszins
zelfstandig kunnen wonen, maar de
nabijheid van de zorg (vanuit UNIE-K
De Waaiberg) nog nodig hebben.
UNIE-K ’t Venster start later dit jaar
met de bouw van 3 extra kamers voor
mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). 

Interesse voor verblijf in UNIE-K? 
Mail naar zorgvraag@uniek.org

 Lees meer over onze
nieuwbouwprojecten 

https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/109
mailto:hippo@uniek.org
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/109
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/110
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/110
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/109


UNIE-K viel het afgelopen jaar in
de prijzen voor samenwerking
UNIE-K mocht afgelopen jaar deze prijzen in
ontvangst nemen.

Award duurzaamheid: voor de
samenwerkingen van Brugse
voorzieningen via Surpluz en CO-hesie
Participatieprijs 2020: voor
samenwerking tussen de VAPH-
voorzieningen tijdens de
coronapandemie

Om op iedere ondersteuningsvraag een 
antwoord te kunnen bieden, is een 
zorgketen van professionelen nodig. Dit lukt 
enkel via samenwerking. 

 Lees meer over deze samenwerkingen 

UNIE-K zet meer dan ooit in op
aantrekken van medewerkers

De krapte op de arbeidsmarkt wordt groter en
groter. UNIE-K organiseert vele acties om
medewerkers te vinden én te behouden. Eén
van die acties is een campagne om UNIE-K in
de markt te zetten als aantrekkelijke
werkgever. 

De campagne toont de ‘UNIE-Ke’ kantjes van
de medewerkers die er werken. Een talent die
zij inzetten voor hun job. De één durft
creatieve sprongen maken, de ander is discreet
en luistert zonder vooroordelen. Met de vraag
‘Heb jij ook zo’n UNIE-K kantje?’, stimuleert
deze actie om je UNIE-K kantje, je talent, te
ontdekken die je kan inzetten om in de
gehandicaptenzorg te werken. Deze boodschap
zal je in mei en juni onder andere zien
op social media en de lijnbussen. 

 Lees meer over deze campagne 

Heb je interesse om in UNIE-K te werken? 
Neem een kijkje op www.uniek.org/jobs.
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