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UNIE-K geeft kleur aan de opleiding van studenten/stagiairs
Stagiair(e)s zijn onze medewerkers van de toekomst…
Onze ervaren medewerkers zijn er om hen te ondersteunen en te begeleiden.
Aldus dragen we ertoe bij om hun kennis te laten groeien en echte
praktijkervaring op te doen. Van de stagiair(e) verwachten we uiteraard een
enthousiaste inzet en een kritische kijk op onze werking.
Wil je opvoeder (A1 of A2), verpleegkundige of ergotherapeut worden? Of volg
je een technische, administratieve of andere opleiding…bij UNIE-K kan je
steeds terecht om je kennis te verdiepen en je vaardigheden verder te
ontwikkelen. We leren jou onze werking van binnenuit kennen.
Zie ook: www.uniek.org -> ‘actief bij UNIE-K’
Hieronder laten we Raquel aan het woord, een Spaanse studente ergotherapie die in het kader van het Europees
programma ‘Erasmus’ in Ons Erf werd ingeschakeld.

My experience in Ons Erf
“My name is Raquel, student of occupational therapy in Spain. Since I started my university studies, I wanted to do an
Erasmus."
"Due to the degree I am studying and the amount of practice hours I must do,
the best option was do it in the last year of my career.
I decided to do Erasmus to know the perspective that other European countries
have about occupational therapy and how they apply occupations
therapeutically and apply speciﬁc Occupational Therapy techniques. In Spain
the vision of the occupational therapist is not very well-known. Nowadays I
realize that in Belgium either.
My experience in Ons Erf institution has allowed me to know a group of people
which I had never been in contact with; people with intellectual disability. At the
beginning it was a bit hard for me to be with this type of people, because their
level of dependence is very high, and their functional level is equivalent to the
age of a child between 0 and 3 years old. With the passing of time, I have
realized that patients are amazing, despite having been born with a disability
that accompanies them for the rest of their lives, they have the ability to be
happy and have a good quality of life thanks to this type of institutions and our
work.
Language has been a barrier from the beginning, especially with the clients. I
consider that in order to establish a therapeutic relationship, verbal and nonverbal language is needed. In this case verbal language was not present and
this has hindered certain activities and the establishment of a good therapeutic
relationship. However, I think I have been able to communicate with them
thanks to the SMOG language and basic body actions. Also, I have learned
some words in Dutch.
Finally, I would recommend that experience to other Erasmus-students but
knowing ﬁrst the collective that they are going to work with and if it possible the
language.”

Ons Erf: terugblik op het schooljaar ‘18 – ‘19
Naast studiebezoeken, projectwerk, voorstelling van onze voorziening in de scholen, inleefstage e.d. bieden we
jaarlijks meerdere stageplaatsen aan.
In het schooljaar ’18 – ’19 hebben we zowat 60 stageplaatsen aangeboden en uiteindelijk werden er 40 stageplaatsen
in Ons Erf gerealiseerd.
De opvang en begeleiding van deze studenten proberen we goed te verzorgen. Vooraf plannen we een gesprek met de
kandidaat stagiair. Via dit gesprek toetsen we de motivatie, de verwachtingen en de leerdoelen af en geven we info
over onze werking en onze doelgroep. Op deze wijze kunnen we de stagiair beter oriënteren naar een concrete
stagewerkplek. Stagiairs krijgen tevens een infobrochure met de nodige uitleg om te starten: zowel inhoudelijk als
praktische punten worden hierin toegelicht.
De verdere begeleiding wordt dan op genomen met de mentor van het kernteam.
Zie hier een kleine analyse:

Aantal stagiaires schooljaar 2018 - 2019

Overzicht (hoge)scholen

Contactpersonen UNIE-K voor de (hoge)scholen
Ons Erf

De Waaiberg
Zorggerelateerde stages:

Nathalie Vandenbroucke
nathalie.vandenbroucke@dewaaiberg.be

Frank Verbeke
frank.verbeke@onserf.be

Niet-zorg:
Leo De Smet
leo.desmet@uniek.org

't Venster

Jos De Meyer
Jos.DeMeyer@tvenster.be

UNIE-K en het verhaal van haar cliënten
Begin juli werd er gedurende een tweetal dagen geﬁlmd in de verschillende
vestigingen van UNIE-K.
Benieuwd om de montage te bekijken, bekijk dan op de volgende link:

https://youtu.be/bhyZVTHjaVs

Samenwerken heeft pluzpunten
SURPLUZ, een gezamenlijk initiatief van UNIE-K en ONS HUIS.
Omdat ‘samen’ meer mogelijkheden biedt dan ‘apart’, proﬁleren UNIE-K en ONS HUIS zich sedert kort gezamenlijk
onder de naam SURPLUZ. Een bezoek aan www.surpluz.org is meer dan de moeite waard.
Door het aanvullend karakter van onze expertise en ervaring, kan SURPLUZ een zeer ruime waaier aan vragen
beantwoorden of helpen beantwoorden, want het ‘samen aan oplossingen werken’ beperkt zich niet tot de grenzen van
beide organisaties.
SURPLUZ staat open voor samenwerking, door alle concentrische cirkels heen, over alle sectoren heen en dit met
slechts één ambitie: personen met een ondersteuningsvraag op de best mogelijke manier minstens één stap vooruit
helpen…
SURPLUZ voor dat beetje meer in zorg…., een PLUZPUNT voor de Brugse regio. Iedereen met een (vermoeden van
beperking kan bij SURPLUZ met zijn/haar vraag terecht, van algemene informatie tot een heel speciﬁek aanbod.

Wil je meer weten? Contacteer zorgvraag@uniek.org of 050/40 69 79

Opvang van personen met een NAH (niet aangeboren hersenletsel)
UNIE-K dicht vanuit haar expertise eventuele mazen in het (regionale) zorgnet
Samen-werken is ook bereid zijn om met elkaar af te stemmen en samen na te denken over hoe eventuele leemtes
kunnen weggewerkt worden. Uit de gesprekken rond SURPLUZ (zie hierboven) bleek de nood aan aangepaste
residentiële opvangmogelijkheden voor personen met een complexe NAH-problematiek in regio Brugge.
Versterkt met de ervaring, kennis en expertise die aanwezig is in de regio MidWest (De Waaiberg en vooral ’t Venster),
is inmiddels ook in Ons Erf een NAH-afdeling opgestart.

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).

Warmste Week 2019…Steun UNIE-K
De Warmste Week zit er weer aan te komen. Vlaanderen schiet weer massaal in
actie. We hoeven je uiteraard niet meer te vertellen dat de Warmste Week dit jaar
doorgaat in onze eigen provincie, meer bepaald in Kortrijk!
Een reden temeer dus om zeker een actie op te zetten, en je ingezamelde centen
zelf te gaan afgeven tussen 18 en 24 december 2019.
Ook voor UNIE-K kan je je beste beentje voorzetten.
Bedenk een leuke actie, registreer ze meteen op www.musicforlife.be en laat
ons weten wat je van plan bent!

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!

