
Contactmomenten in UNIE-K

Kom langs op 26 februari, 11 juni of 8 oktober 2022. 

Dit is het ideale moment om vrijblijvend informatie te vragen in het algemeen én over de
ondersteuning die UNIE-K kan geven in het bijzonder. Je krijgt er ook een uitgebreide rondleiding. 

 Lees meer en schrijf je in 

Een plek waar je je goed voelt

Wonen op een plek waar je je goed voelt, is voor iedereen belangrijk. Voor volwassenen met een
meervoudige beperking begint dit bij het vinden van een woonvorm die afgestemd is op hun
vraag en ondersteuningsnood.

Woonondersteuning: van volledig residentieel tot volledig zelfstandig

In UNIE-K vind je een breed aanbod aan woonondersteuning: van volledig residentieel tot volledig
zelfstandig en met tussenvormen zoals studio’s met begeleiding. Op die manier kunnen we nog meer
inspelen op een aanbod op maat. Elke woonvorm legt eigen accenten. Zo varieert de intensiteit van
de ondersteuning van een aantal uren per dag tot permanent.

https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/kalender
https://youtu.be/DWxeCbB1lhk
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;


Belevingsgerichte werking 

> lees het woonprofiel

“Wij zijn Gregory en Claire. We vinden tekenen
en knutselen fijn. Heerlijk. Ook genieten we van
onze dagelijkse wandeling, snoezelen, een
streepje muziek en nog veel meer.” Claire is de
oudste bewoner van UNIE-K Ons Erf. “Omdat ik
hier goed gesoigneerd wordt, staan er dit jaar
90 kaarsjes op mijn verjaardagstaart.”

Werking met 
gedrags- en emotionele beperkingen (GES) 

> lees het woonprofiel

“Hey. Ik ben Jacintha. Ik kook graag, speel
graag UNO, maak graag armbandjes en kleur
graag. Maar soms is de spanning zo groot dat ik
niet weet hoe ik mij goed moet gedragen.
Gelukkig staan mijn begeleiders er voor mij. We
zorgen ervoor dat we het steeds terug goed
kunnen maken en opnieuw kunnen beginnen.”

Ontwikkelingsgerichte werking 

> lees het woonprofiel

“Wij zijn Lenny en Neal. Volgens onze eigen
mogelijkheden werken we aan onze
vaardigheden. We beleven hier veel samen,
maar we hebben ook wel nood aan onze privacy.
We vinden het fijn om zelf te kiezen wat we op
onze boterham smeren, welke kleren we
aandoen of welke activiteit we willen doen."

Werking gericht op een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

> lees het woonprofiel

“Ik ben Hans. Vroeger was ik ‘beenhouwer’ maar
tot voor kort werkte ik in een grote doe-het-
zelfzaak in Brugge. Ik begeleidde daar jonge
gasten met een verstandelijke beperking. 
Ik heb een hersenletsel, maar weet niet goed
hoe dat komt. Ik stel het goed in UNIE-K Ons Erf
en het liefst zit ik op mijn paard.” 

Campuswonen in onze residentiële settings 
met 24/24u zorg en ondersteuning

In UNIE-KIn UNIE-K Ons Erf  
heb je keuze uit 22 woningen voor volwassenen met een meervoudige verstandelijke beperking of
een niet-aangeboren hersenletsel. 

https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/93
https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/94
https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/95
https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/101
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;


Werking gericht op een 
meervoudige fysieke beperking 

> lees het woonprofiel

“Ik ben Thomas en heb mijn jonge dromen.
Anderen in mijn woning hebben er hun oude
dag. Het is fijn samen. Ieder van ons krijgt zorg
op maat.”

Werking gericht op een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

> lees het woonprofiel

Lucrese: “Een niet-aangeboren hersenletsel
zorgde voor een breuk in mijn leven, met heel
wat bijkomende gevolgen. Mijn begeleiders
ondersteunen en stimuleren me om te leren
omgaan met mijn nieuwe leven.”

In UNIE-K 't Venster (Emelgem)  
heb je keuze uit 4 woningen voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

Werking gericht op een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

> lees het woonprofiel

“Ik ben Marleen en ik ben blij dat ik op een
veilige plek woon waar ik geaccepteerd voel en
thuis ben."

Zelfstandig wonen in een studio 
aanleunend bij een campus van UNIE-K

>>> NIEUW vanaf 1 mei 2022!

UNIE-K is volop bezig met het bouwen van 2
nieuwe studio's in UNIE-K De Waaiberg. De
mensen die hier komen wonen, kunnen al iets
meer zelfstandig wonen, maar hebben de
nabijheid van de zorg (vanuit UNIE-K De
Waaiberg) nog nodig zoals 24/24 aanwezigheid
van begeleiding. 

>>> Interesse? <<< 
Mail zorgvraag@uniek.org

In UNIE-K  De Waaiberg (Gits)  
heb je keuze uit 6 woningen voor volwassenen met een meervoudige fysieke beperking of een niet-
aangeboren hersenletsel. 

https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/96
https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/97
https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/98
mailto:zorgvraag@uniek.org
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;


een studio/appartement in een zorgomgeving 

> lees het woonprofiel

Marleen  woont in PORTIEK (Gits):  “Vroeger
dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen
waren. Maar nu zet ik mij enorm in om
zelfstandig te leven en ik ben hier erg trots op.
Ik woon in een studio in een
appartementsgebouw waar er overdag in de
weekdagen begeleiders aanwezig zijn en 24/24
en 7/7 permanentie is.”

Zelfstandig wonen in een eigen huis

> lees het woonprofiel

Evy en Christian wonen in hun eigen huis en
krijgen mobiele ondersteuning. “We ervaren
vaak moeilijkheden om ons alledaags leven te
organiseren. Op die momenten komt onze
individuele begeleider langs om ons te helpen.
In noodgevallen kunnen we 24/24 en 7/7
rekenen op ondersteuning.”

Ondersteuning voor even (logeren) 

Soms is permanente of veelvuldige ondersteuning en begeleiding nog niet nodig of niet
mogelijk. Zoek je wat extra hulp om zelfstandiger te (blijven) leven of wil je de mensen uit je
omgeving die je dagelijks ondersteunen ook eens wat ademruimte geven? Dit kan in UNIE-K
zowel overdag als met overnachting. 

Lees meer

niet aanleunend bij de campus van UNIE-K 

Zelfstandig wonen in PORTIEK, 

https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/99
https://youtu.be/mqE5e-NmzFg
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/100
https://www.uniek.org/nl/zorgaanbod/ondersteuning-voor-even
https://www.uniek.org/uniekpubliek
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;


Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in UNIE-K. 
Volg ons op onze sociale media.

https://www.uniek.org/vacatures
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:;



