FICHE “ONS HUIS”
IDENTIFICATIE
Organisatie:
Project/initiatief:
Sector:
Werkingsgebied:

ONS HUIS
Dienst voor personen met een beperking
Sector personen met een beperking
Volwassen personen met een verstandelijke beperking of met NAH (Niet
Aangeboren Hersenletsel)
Residentiële opvang / inclusieve woonondersteuning / dagondersteuning en
aangepaste dagbesteding
Samenwerkingsverband tussen:
Contactadres:
Startjaar:
Contactpersoon:

1976
naam:
adres:
tel:
mail:
website:

Sociale dienst – Dimitri Dewulf –
Potterierei 71 8000 Brugge
050/327172
Dimitri.dewulf@onshuisbrugge.be
ons huis

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
De nood aan een degelijke opvang en ondersteuning voor personen met een beperking en hun
netwerk op maat van de zorgvraag en de zorgnood
Doelstellingen
Een aanbod van een adequate, gedifferentieerde ondersteuning in verschillende gradaties op
basis van de zorgnood
Doelgroep
1. Volwassen personen met een verstandelijke beperking met een ondersteuningsnood
die hoger ligt dan een ambulant ondersteuningsaanbod kan aanbieden.
2. Volwassen personen met NAH.
Korte beschrijving van de werking
Voor personen met een verstandelijke beperking:
• Residentiële collectieve woonondersteuning (een klassiek tehuis) met individuele kamers
voor jongeren gekoppeld aan een dagondersteuning en een gevarieerd
dagbestedingsaanbod op maat van de mogelijkheden en inspelend op de wensen.
• Residentiële collectieve woonondersteuning specifiek voor senioren met een aangepaste
dagondersteuning.
• Specifiek voor de zorgbehoevende oudere met een verstandelijke beperking een
opvangmogelijkheid in een voor deze groep voorbehouden afdeling in een WZC.
• Inclusieve woonondersteuning in individuele woningen met begeleiding op weekdagen
en een constant bereikbare permanentie. (het vroegere beschermd wonen of DIO)
• Dagondersteuning en dagopvang in het vroeger dagcentrumsysteem met een aanbod van
aangepaste activiteiten en van vervoer.
• Aanbod van begeleid werken.
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•

RTH ondersteuning (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) voor een kortdurende en/of
minder intensieve woon- en /of dagondersteuning.

voor personen met NAH :
• Residentiële collectieve woonondersteuning (een klassiek tehuis) met individuele kamers
gekoppeld aan een dagondersteuning en een gevarieerd dagbestedingsaanbod specifiek
voor personen met NAH.
• Inclusieve woonondersteuning in individuele woningen met begeleiding op weekdagen
en een constant bereikbare permanentie.
• Dagondersteuning en dagopvang in het vroeger dagcentrumsysteem met een aanbod van
activiteiten specifiek voor personen met NAH en van vervoer.
• RTH ondersteuning (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) voor een kortdurende en/of
minder intensieve woon- en /of dagondersteuning.
• Outreach i.v.m. de begeleiding en opvang van personen met NAH.
• Betrokken bij het Ontmoetinsgproject voor personen met NAH, waarbij activiteiten
worden georganiseerd overkoepelend met andere voorzieningen uit de provincie voor
personen met NAH die al dan niet in een voorziening verblijven.
• Aanbod van vrijetijdsactiviteiten in Stapuit dat zich specifiek richt op personen met NAH
uit de regio die geen nood hebben aan een intensieve ondersteuning, maar wel op
periodieke basis aan aangepaste activiteiten en aan een moment van samenzijn met
lotgenoten.
• Betrokken bij Samensp®aak dat zich richt op partners en ouders van personen met NAH
en aan deze mantelzorgers informatie en ondersteuning wil aanbieden.
Visie op vermaatschappelijking
• Onze voorziening wil in de eerste plaats ondersteunend en aanvullend zijn op de
ondersteuning die de persoon met een beperking nog zelf kan organiseren samen met zijn
familie, netwerk en via reguliere diensten.
• Maar in de reguliere wereld vindt de persoon met een beperking soms niet altijd een plek
waar hij zichzelf kan en mag zijn. Ook deze plek willen wij aanbieden.
• Om de mantelzorg en de reguliere hulpverlening te versterken zeker bij personen met
NAH organiseren wij outreach en een initiatief zoals Samensp®aak.
• Om de mantelzorgers af en toe te ontlasten en terug zuurstof te geven is er aandacht voor
kortdurende woonondersteuning.
• De residentiële zorg bouwen wij zoveel als mogelijk inclusief uit, waarbij wij gebruik
maken van het reguliere aanbod zowel buiten als binnen de voorziening en waarbij wij
het netwerk van de persoon betrokken houden.
• Naast het residentiële aanbod voorzien wij ook in inclusieve woonprojecten waarbij de
persoon zo zelfstandig en inclusief als mogelijk zijn leven kan uitbouwen en hierbij kan
terugvallen op begeleiding en ondersteuning.
• Bij het verouderen kiest onze voorziening ervoor om de zorgbehoeftig geworden oudere
persoon met een beperking in een reguliere context op te vangen in een WZC, maar in
een aangepaste setting, zodat er steeds een aangepaste, specifieke zorg kan geboden
worden.
• In onze dagondersteuning zoeken wij ook naar inclusief aanbod via
begeleide werkvormen, waarbij personen met een beperking in een
reguliere arbeidscircuit kunnen werken, hierin begeleid en
ondersteund door een jobcoach.
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