INFO VOOR DOCENTEN EN STAGIAIRS

OKTOBER 2018

Beste,
Voor jou ligt de eerste editie van onze nieuwsbrief, gericht naar docenten/stageleerkrachten en stagiairs. We hebben
alvast het voornemen om twee keer per academiejaar iets van ons te laten horen en nieuws te brengen vanuit UNIE-K.
Bij een eerste ‘ontmoeting’ lijkt het ons vooral passend om ons voor te stellen en jullie op de hoogte te brengen van
enkele activiteiten.
We willen je aldus laten kennismaken met UNIE-K en haar locaties. We focussen daarbij in het bijzonder op de
deelwerking GES en NAH. We stellen je ook graag de contactpersonen ‘scholen en stages’ voor. Weet dat UNIE-K en
haar locaties ook graag ingaan op je vraag tot een meer uitgebreide kennismaking, bezoek, stage-aanvraag. Tenslotte
vind je hier ook het getuigenis van Lynn, een stagiaire-jobstudent. En om te eindigen blikken we even terug en kijken we
ook al eens naar de toekomst.
Wie we zijn en waarvoor wij staan vind je uiteraard meer omstandig terug op onze website www.uniek.org
We wensen je alvast veel leesgenot!

Maak kennis met een of meerdere locaties van UNIE-K
UNIE-K biedt intensieve ondersteuning aan volwassen cliënten met een meervoudige zorgvraag. Het doel is een
kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Onze ervaren medewerkers bieden een deskundig aanbod op verschillende
levensdomeinen: van ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en zorgen voor een zinvolle dagbesteding over
inzetten op lichamelijk welbevinden en functioneren tot werken aan een positief zelfbeeld en een rijk gevoelsleven.
Onze activiteiten ontwikkelen we op drie locaties: Ons Erf (in Brugge), De Waaiberg (in Gits-Hooglede), ’t Venster (in
Emelgem-Izegem).
Een deelwerking van Ons Erf betreft de ondersteuning van volwassen personen
met een GES-problematiek (gedrags- en emotionele stoornissen). Er zijn
momenteel vijf GES-woningen : woning 3, 4, 8, 10 en 17. Deze woningen zijn
bedoeld voor volwassenen met matig tot ernstige mentale beperkingen,
gecombineerd met gedrags- en emotionele problemen (GES) of
autismespectrumstoornissen (ASS). Door hun problematiek(en) zijn deze mensen
psychisch zeer kwetsbaar. Zonder speciﬁeke en intensieve ondersteuning lopen
ze een groot risico om ontredderd te raken, en allerhande gedragsproblemen te
vertonen. De meesten van hen hebben nood aan individuele begeleiding op vlak
van wonen en dagbesteding.
De cliënten vertoeven er in een aangepast leefklimaat, in combinatie met een
vorm van dagbesteding die rekening houdt met de draagkracht van het moment.
Activiteiten die worden aangeboden zijn o.a.: boerderijbeleving, waterspel,
activiteiten in de bewegingszaal en op de trilvloer, snoezelen, wandelen, ﬁetsen,
zadelrit, huifkartocht, eenvoudige in- en opsteektaken,…

Ons Erf (Brugge)
UNIE-K biedt eveneens speciﬁeke ondersteuning aan volwassenen met een NAH. In het bijzonder zijn de locaties ’t
Venster en De Waaiberg gekend voor hun uitgebreide en gespecialiseerde NAH werking. De zorg en infrastructuur
zijn er volledig afgestemd op de bijzondere noden van personen met een niet aangeboren hersenletsel.

De Waaiberg (Gits-Hooglede)

't Venster (Emelgem-Izegem)

Meer weten over NAH en het aanbod van UNIE-K in het bijzonder?
Onder de slagzin ‘Niet Aangeboren Hersenletsel: vaak onzichtbaar, wel aanwezig’
vindt ook dit jaar de Week van NAH plaats, van 15 tot 20 oktober 2018. UNIE-K
neemt hieraan deel.
Op 23 november (namiddag) vindt bovendien in PC St Amandus (Reigerlostraat
10 te 8730 Beernem – gebouw Ste Marie) een beurs plaats met als centraal thema
“Wat na NAH?”. Ook UNIE-K zal hierop aanwezig zijn.

Maak kennis met de vier contactpersonen van UNIE-K
Ons Erf
Contactpersoon 'zorg'
ortho-agogische en (para)medische diensten
Erika Coddens
erika.coddens@onserf.be

Contactpersoon 'niet-zorg'
administratieve, logistieke en andere ondersteunende diensten
Leo De Smet
leo.desmet@uniek.org

De Waaiberg
Jos De Meyer
Jos.DeMeyer@dewaaiberg.be

't Venster
Kathy Vandermeersch
kathy.vandermeersch@tvenster.be

Kom gerust kennis maken met UNIE-K en haar locaties
Voor een bezoek aan De Waaiberg en/of ’t Venster volstaat het om (tijdig) contact op te nemen met de vermelde
contactpersonen en dan wordt in onderling overleg naar een geschikt moment gezocht om een bezoek te organiseren.
Wat Ons Erf betreft wordt er gewerkt met een aanvraagformulier (klik hier).

Maak kennis met Lynn en haar getuigenis
Lynn genoot een vooropleiding bijzondere jeugdzorg en heeft toen stage gelopen in woning 6 van Ons Erf. Zij volgt
thans bachelorstudies orthopedagogie. Afgelopen schooljaar heeft ze in haar 2de jaar stage gelopen in woning 4. In
augustus heeft ze in dezelfde woning gewerkt als vakantiejob. Binnenkort verwelkomen we haar daar terug in het kader
van haar stage in het 3de jaar bachelor.
Hoe heb je Ons Erf leren kennen?
Ik heb Ons Erf leren kennen toen ik in het vijfde
middelbaar zat. Wij hadden toen een rondleiding
gekregen in een aantal voorzieningen, waaronder Ons
Erf. Tijdens de rondleiding hebben we kennis gemaakt
met de doelgroep.
Hoe heb je je stages tot nu toe ervaren?
Het is de tweede keer dat ik stage heb gelopen in Ons
Erf. Het was leuk en zeer leerrijk. Ik werd uitstekend
opgevangen in de voorziening, temeer omdat ik op
voorhand een motivatiegesprek heb gehad en een
rondleiding. Tijdens het motivatiegesprek werd
besproken bij welke doelgroep ik graag stage zou
lopen. Ik vond het heel goed dat dit werd besproken
omdat ik aldus niet zomaar in een of andere leefgroep
terechtkwam. Ik had graag eens van een ander type
groep geproefd dan een heterogene groep. Ik werd
toegewezen aan een GES-groep. Ik was heel welkom
in het team. Ik kon bij iedereen terecht met al mijn
vragen.
Hoe heb je de begeleiding van je mentor en het team ervaren?
Wat ik heel positief vind in Ons Erf, is dat er een hele goede begeleiding is, zowel van de mentor als van de collega's.
Je hebt nooit het gevoel er alleen voor te staan en er is bovendien een vlotte communicatie.
Wat vond je van het voorstel om hier een vakantiejob uit te voeren?
Ik was heel blij dat ik een vakantiejob mocht doen in Ons Erf. Dit was een leuke ervaring want ik heb de bewoners nog
op een andere manier beter leren kennen. Ook tijdens mijn vakantiejob werd ik heel goed begeleid door mijn peter en
het team. Aangezien ik voorafgaand een stage heb gedaan, kon ik meteen vlot meedraaien in de werking.
Waarom zou je Ons Erf aanbevelen als stageplaats?
Ik zou Ons Erf aanbevelen omdat je er heel goed begeleid wordt en omdat het een leuke en leerrijke doelgroep is om
mee samen te werken.

In UNIE-K valt er altijd iets te beleven
Net zoals wij allen, konden ook de cliënten van UNIE-K genieten van de voorbije zonovergoten zomer.
Hierbij een summiere indruk van een aantal voorbije activiteiten.

Voor meer foto’s:
bezoek onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/vzwUNIEK/
Het zomerfestival ‘Boutique UNIE-K’
in Ons Erf.

De jaarlijks terugkerende
ﬁlmvoorstelling in De Waaiberg.

Een wandelevent met BBQ in ‘t
Venster.

We kijken echter ook vooruit:
Introductiemomenten stagiairs Ons Erf
Voor de stagiairs in Ons Erf organiseren we alvast twee uitgebreide introductiemomenten:
dinsdag 08/01/2019 en dinsdag 30/04/2019.
Meer info volgt.
Jouw interesse kan je kenbaar maken via erika.coddens@onserf.be

De Warmste Week 2018 – Studio Brussel
De registratie van UNIE-K als goed doel voor de Warmste Week 2018 werd
goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting.
Vanaf september kan iedereen een actie organiseren voor onze vzw.
Alle initiatieven welkom!

Dag van de Zorg
UNIE-K doet mee aan de Dag van de Zorg op zondag 17 maart 2019 in Ons
Erf te Brugge

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen
bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn) en vind ons ‘leuk’ of ‘interessant’

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

Volg ons!

