Open plaatsen woon- en dagondersteuning
Profiel cliënt
De kandidaat zorgvrager is een persoon met een licht, matig of ernstige mentale beperking.
 De cliënt kan in meer of mindere mate een bijkomende problematiek hebben (autisme, grote
zorgbehoevendheid, fysieke beperking …).
 De cliënt heeft een zekere graad van zelfredzaamheid.
 De cliënt kan deelnemen aan een activiteitenaanbod in groep.
 De cliënt kan deelnemen aan het leven in groep en aan externe activiteiten, met wisselende
begeleiding (medewerkers Kerckstede, vrijwilligers, externe diensten).
 De cliënt heeft geen bijkomende psychiatrische problematiek.
Aanbod
Wonen
Kerckstede bestaat uit 10 huizen die gegroepeerd zijn in huizengroepen. Per huizengroep van 2
huizen is er één team medewerkers.
Er is een huizengroep met een specifieke werking uitgebouwd voor zorgbehoevende cliënten en een
huizengroep voor cliënten met autisme.
In één van de huizen bieden we mobiele woonondersteuning aan.
In elk huis leven een 10-tal cliënten in groep samen. Ze delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes
(living, keuken, badkamer) maar beschikken over een individuele slaapkamer.
Naargelang de mogelijkheden en interesses van de cliënten kan hun ondersteuningsaanbod en de
intensiteit van de ondersteuning onderling verschillen.
Eén of meerdere begeleiders zijn fysiek aanwezig tussen 7u30 en 21u30 in de huizengroep. Er is één
medewerker overkoepelend aanwezig van 6u30 tot 7u30 en ’s avonds van 21u30 tot 23u.
’s Nachts zijn er overkoepelend voor alle huizen 1 wakende en 1 slapende medewerker aanwezig.
De medewerker wonen biedt ondersteuning op verschillende domeinen en streeft ernaar de kwaliteit
van leven van de cliënt te waarborgen en/of te verhogen. Er wordt rekening gehouden met individuele
vragen, maar ook met de noden van de groep.
Activiteitenaanbod
Het activiteitenaanbod situeert zich binnen het wonen of binnen het activiteitenaanbod van de
zorgondersteunende diensten en de woonondersteunende dienst van Kerckstede.
Bij het opstellen van het individueel programma wordt rekening gehouden met de interesses,
mogelijkheden en individuele ontplooiingskansen.
De activiteiten kunnen een vormend, ontspannend of arbeidsmatig karakter hebben.
Opnamecriteria
 Beschikken over een Persoonsvolgend Budget (PVB)
 Regio: West-Vlaanderen
Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem dan contact op met een medewerker van de sociale dienst:
Trees Vulsteke: 051/26.96.60 of vulsteke.t@kerckstede.be
Fien Vandendriessche: 051/26.96.60 of vandendriessche.f@kerckstede.be
Wil je meer informatie over Kerckstede, bezoek onze website: www.kerckstede.be
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