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Beste relatie en sympathisant van UNIE-K,
Hierbij de eerste digitale nieuwsbrief voor onze algemene contacten en relaties.
Het is de bedoeling om deze tweemaal per jaar (voorjaar, najaar) aan jullie te bezorgen.
Met de nieuwsbrief wil UNIE-K nieuws brengen over de werking
in haar drie locaties: Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster.
Zoals je weet richten wij ons tot volwassen personen met meervoudige beperkingen
en een complexe zorgvraag (zie www.uniek.org).
In deze eerste editie zoomen we meer bepaald in op
de verbouwingswerken in Ons Erf, de start van de renovatie
van de Magdalenahoeve, de vernieuwde organisatievorm van UNIE-K per 1 januari 2019,
de sponsorprojecten 2018 en een aantal komende activiteiten.
We wensen je veel leesgenot!

Verbouwingswerken Ons Erf te
Brugge
Volgend op belangrijke nieuwbouw- en renovatiewerken in
de periode 2008-2014, wordt het masterplan Ons Erf thans
voortgezet, zodat de infrastructuur in de toekomst
tegemoet blijft komen aan de hedendaagse eisen inzake
wooncomfort bij de opvang van personen met een
beperking.
Aldus is eind augustus 2018 gestart met de renovatie van
de verouderde woning 11 in het centraal gebouw en
het therapeutisch (zwem)bad. In de komende jaren komt
er ook een nieuwbouw ter vervanging van de verouderde
paviljoenen uit de jaren 80.

Renovatie Magdalenahoeve tot hippotherapiecentrum
Het mooie domein van de Magdalenahoeve, grenzend aan Ons Erf krijgt eindelijk de herwaardering die het verdient.
Reeds sedert 1999 vormt aangepast paardrijden en de speciﬁeke beleving hieromtrent één van de belangrijke pijlers in
het dagbestedingsaanbod van Ons Erf. Zo worden er dagelijks huifbed- en zadelritten begeleid, zowel voor interne als
externe cliënten, alsook huifkarritten. Het vele groen, de wisselende omgeving, de buitenlucht en het ritmisch stappen
van de paarden zorgt voor deugddoende ontspanning.
Ons Erf wil met het ‘project Magdalenahoeve’ deze vorm van dagbesteding en dienstverlening verder uitbreiden en
verbeteren, zowel voor de interne als externe cliënten. Zo wordt er een grote manège gebouwd en worden de bestaande
gebouwen ingrijpend gerenoveerd.

De site zal in de toekomst allicht ook opengesteld worden voor ﬁetsers n.a.v. de uitbreiding van de ‘Groene Gordel’ﬁetsroute in het zuiden van Brugge. Voor deze laatste werd op initiatief van het Provinciebestuur West-Vlaanderen
recentelijk een wegenis/ﬁetspad aangelegd die passeert langs Ons Erf en de Magdalenahoeve verbindt met de Koning
Albert I laan-Tillegembos.

Nieuw aangelegd fietspad

Magdalenahoeve

‘Le nouveau UNIE-K est arrivé’
samen op weg naar een vernieuwde organisatievorm
Met haar strategisch beleidsplan 2016-2018 heeft UNIE-K zich grondig voorbereid op de introductie van de
persoonsvolgende ﬁnanciering (PVF) in de sector.
In dit beleidsplan wordt gewerkt rond drie speerpunten, met name een dialoog gestuurde zorg/ondersteuning, een
activerend medewerkersbeleid en een innovatieve organisatie.
Wetend dat deze drie speerpunten hand in hand gaan, en dat werken aan het ene eveneens implicaties heeft voor het
andere, willen we het hier vooral hebben over speerpunt drie, “samen op weg naar een nieuwe organisatievorm”.
Het ‘samen’ slaat op het gegeven dat wij het zorgproces rond de cliënt opnieuw hebben opgebouwd, met de actieve
betrokkenheid van al diegenen die in dat proces een rol vervullen.
Nu het theoretische verhaal achter ons ligt, wordt volop ingezet op de concrete uitwerking ervan.
Doelstelling: een ‘innovatieve’ start op 7 januari 2019.
Onze sleutelwoorden zijn bepalend voor de gemaakte
keuzes. Basis is de cliënt en zijn vraag, die (mede) door
UNIE-K vanuit ‘denken in mogelijkheden’ zal beantwoord
worden. Alle expertise hiervoor nodig, wordt in een
‘kernteam’ rond de cliënt samengebracht.
De interdisciplinaire werking (‘samen samenwerken’),
garandeert de geïntegreerde aanpak met diverse
disciplines, met oog voor wat beter kan en/of moet (‘durf in
vraag te stellen’) én het mandaat om het ook uit te
proberen (‘denken en doen’).
In een nieuw tijdperk waarbij de cliënt het budget krijgt dat
hij nodig én gevraagd heeft (zorg-op- maat), is het voor
UNIE-K van cruciaal belang om zo dicht mogelijk, zo vlug
mogelijk, en zo goed mogelijk in te spelen op die vraag
(klantgerichtheid).
Al deze overwegingen brachten ons ﬁnaal bij een vorm van ‘samen samenwerken’ waarvan wij overtuigd zijn dat die nog
meer zal bijdragen tot de levenskwaliteit voor diegenen die op ondersteuning van UNIE-K een beroep wensen te doen.
Wat is dan die innovatieve vorm van werken en waar zal die nu echt het verschil maken?
Vertrekpunt is de individuele vraagstelling van iedere cliënt.
Alle expertise/experten nodig om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt/worden bij de cliënt gebracht, in een
interdisciplinair samenwerkingsverband.
Ondanks het unieke karakter van iedere vraag, zijn er toch voldoende ‘gemene delers’ (zorgaccenten) te duiden, op
basis waarvan expertise/experten gericht kan/kunnen ‘gegroepeerd’ worden.
Vanuit die match ‘leefgroep-kernteam’, is UNIE-K opnieuw

van onderuit opgebouwd.
Wij verlaten de historische opdeling tussen Ons Erf, De
Waaiberg en ’t Venster en komen uit bij 6 units, van
ongeveer gelijke grootte. Iedere unit is een clustering van
enkele gelijkaardige kernteams.
UNIE-K telt voortaan zes units: vier situeren zich in de
regio Brugge/Oostkust, twee in de regio Mid-West.
De units Brugge/Oostkust bevinden zich alle vier op de
locatie Ons Erf; in Mid-West zijn de units verdeeld over
de twee locaties (’t Venster en de Waaiberg).
Elke unit bestaat uit een aantal (3 tot 6) kernteams die op
een geïntegreerde, interdisciplinaire wijze samenwerken
rond de cliënten die behoren tot een woning.

Het was een zeer intens proces de afgelopen 2 jaar. Veranderingen en de daarmee gepaarde onduidelijkheden zorgden
voor stress en onzekerheid. Desalniettemin probeerde elke medewerker constructief mee te bouwen aan de ingeslagen
weg.
We zijn nu eindelijk zover !
Zelforganiserende teams zullen er vanaf 7/1/2019 voor zorgen dat de medewerkers zelf meer de koe bij de horens
kunnen vatten. Niet gehinderd door een structuur of systemen die dit soms ongewild tegenhouden. Hierdoor zal elke
medewerker met nog meer goesting en gedrevenheid onze cliënten de ondersteuning kunnen geven die zij verdienen.
De weg hiernaartoe is er eentje die we nog nooit bewandeld hebben. Eén die voor ieder van ons soms wat onwennig of
niet vertrouwd aanvoelt, maar met onze sleutelwoorden als leidraad zetten we al heel wat stappen in die richting.
Samen samenwerken, denken in mogelijkheden, denken én doen, durven in vraag te stellen, met bij dit alles de cliënt
centraal: het zijn geen holle begrippen in het UNIE-K van de toekomst!

Sponsorprojecten 2018
De activiteiten van Ons Erf, De Waaiberg en ‘t Venster worden hoofdzakelijk geﬁnancierd met het persoonsvolgend
budget van haar cliënten en middelen van de Vlaamse overheid (VAPH).
Om aanvullend te investeren in innoverende projecten ten bate van haar cliënten, doet UNIE-K een beroep op
aanvullende ﬁnanciering onder de vorm van steun en sponsoring.
Op die manier helpen onze sponsors mee om de droom van zovele personen met een beperking te realiseren.
Dankzij de medewerking van de Familievereniging in Ons Erf en de steun van diverse bedrijven en/of serviceclubs
konden we in 2018 alvast de volgende projecten realiseren:
Aankoop van een tovertafel (Ons Erf)
Ondersteuning voor de hippotherapie (Ons Erf)
Aankoop 2 therapiepaarden (Ons Erf)
Materiaal therapiedienst (Ons Erf)
Aanleggen van een belevingstuin (’t Venster)
Inrichting herdenkingshoek en -monument (De Waaiberg)
Filmfestival ‘Cinemobiel’ (De Waaiberg)

Tovertafel (Ons Erf)

Therapiepaarden (Ons Erf)

Belevingstuin ('t Venster)

We danken in het bijzonder: Alpro Social Fund, Cera CVBA, CSP Zeebrugge Terminal, Hotel-restaurant Weinebrugge
Sint-Michiels, Lions De Haan Permekeland, Rotary Club Izegem, Stichting An Crivits, WVI, een aantal belangrijke
leveranciers en een aantal individuele schenkers die anoniem wensen te blijven.

Ook de organisatie van een aantal vrijetijdsactiviteiten voor onze cliënten werd deels geﬁnancierd met middelen van
diverse sponsors.
We wensen hierbij onze steunverleners uitdrukkelijk te bedanken.
Heb je interesse om de projecten voor cliënten van UNIE-K te steunen?
Neem dan contact op met Leo De Smet.
Hij is stafmedewerker en o.m. verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

SAVE THE DATE!

Verkoopdag kaarsenatelier De Waaiberg
Op vrijdag 30 november 2018 (14 tot 21 uur)
Ben je op zoek naar een UNIE-K geschenk of heb je zelf een UNIE-K idee ? Misschien kunnen wij het wel maken! In het
goed uitgerust kaarsenatelier van De Waaiberg creëren onze cliënten met grote zorg aantrekkelijke producten. We
bieden decoratie- en gepersonaliseerde kaarsen aan. Ook bij de zeepproducten zijn er diverse mogelijkheden. Perfect
voor eigen gebruik, maar ook ideaal als relatie-, geboorte- of eindejaarsgeschenk!

Eindejaarshappening ’t Venster
Op vrijdag 14 december 2018

De Warmste Week
Hotel-restaurant Weinebrugge, buur van Ons Erf,
organiseert een driedaagse kerstmarkt ten voordele van
UNIE-K (21-23 december 2018 - 15 tot 22 uur).
Er worden ook voetbal- en wielertruitjes geveild, naast de
verkoop van producten o.m. uit de ateliers van UNIE-K.

Het restaurant zelf serveert voor de gelegenheid een
UNIE-K menu (tussen 18.30 en 21 uur).
Dit alles in het kader van de Warmste Week van Studio
Brussel.

Dag van de Zorg
Op zondag 17 maart 2019 stelt UNIE-K haar deuren open op de locatie Ons Erf te Brugge.

11de lentewandeling Ons Erf-Stappers
Op 24 maart 2019
De ‘Ons Erf Stappers’ zijn een groep enthousiaste wandelaars, gegroeid uit de familievereniging van Ons Erf. Jaarlijks
organiseren ze een wandeling in de mooie groene omgeving van het Brugse Ommeland.
De opbrengst gaat integraal naar de cliënten van Ons Erf. Vandaar dat we hopen op een grote opkomst van
enthousiaste deelnemers!

WeTravel2
Personen met een beperking gaan ook graag
op reis naar een ﬁjne vakantiebestemming, ver weg of dichtbij.
Ondanks de fysieke of medische handicap, kan WeTravel2 (www.wetravel2.eu)
hierbij dé oplossing aanreiken voor een zorgeloze vakantie!
Deze reisvereniging komt op donderdagavond 28 maart 2019
haar reizenaanbod voorstellen in Ons Erf.
Ook andere voorzieningen van harte welkom.

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
Bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen en meest actuele info.
Bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn)

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!

