Dienstencentrum voor personen met verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis
Koning Albert I-laan 188 - 8200 BRUGGE

3 open plaatsen
Dienstencentrum Ter Dreve vzw stelt drie open plaatsen ter beschikking. Deze plaatsen situeren zich in
verschillende wooneenheden, zoals hieronder omschreven. Er is één open plaats in De Wissel, één in De
Wegwijzer en één in De Ronde. Wie meer gedetailleerde informatie wenst, kan contact opnemen met de sociaalagogische dienst (Hilde Landuyt en Leonie Allary). Bij interesse nodigen we u uit om een kennismakingsbezoek te
plannen. Per mail via aanmeldingen@terdreve.be of telefonisch op 050/39.01.24.

Ter Dreve
Ter Dreve is een vergunde zorgaanbieder, gelegen in de groene rand van Brugge. We bieden zowel
dagondersteuning als (intensieve) woonondersteuning en individuele begeleiding aan. Onze expertise situeert zich
voornamelijk naar mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis. We spelen
maximaal in op de ondersteuningsvragen die ons worden gesteld, onder andere van personen met een
bijkomende psychische- of gedragsproblematiek. We differentiëren de collectieve woonondersteuning op maat
van de cliënten. Hierin werken we zo inclusief mogelijk.

Dag- en woonondersteuning
Momenteel sluiten de cliënten aan bij één van de vier woonvormen op de campus: Tillegem, De Ronde, De Wissel
en De Wegwijzer. Elke woonvorm heeft zijn eigen begeleidingsintensiteit, afhankelijk van de ondersteuningsvraag
van de cliënten.
We bieden de cliënten een uitgebreide en inclusieve dagbesteding aan, aangepast aan de individuele noden. De
inhoud is bijgevolg heel uiteenlopend gaande van begeleid werken (buiten of binnen de campus), over prestatieen productieactiviteiten in het eigen atelier tot belevingsactiviteiten (zoals relaxatie, muziek, dans en
sensopathische activiteiten), sport- en bewegingsactiviteiten (buiten of binnen de campus) en
vormingsactiviteiten.
Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen, deze volgt het traject van de bewoner en zijn
ontwikkelingsplan op.

1.

De Wissel

Appartement De Wissel bevindt zich boven zorggroep De Ronde. In De Wissel wonen in totaal drie cliënten die
begeleiding krijgen, aangepast aan hun individuele ondersteuningsnood en in aanloop naar een maximale
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zelfstandigheid. De momenten waarop de begeleiding niet fysiek aanwezig is, kan men beroep doen op de
permanentie van twee andere woningen of op de nachtpermanentie.
We rekenen op een zekere zelfstandigheid en sociale vaardigheden om het leven in groep met beperkte
begeleiding mogelijk te maken. Overdag hebben de cliënten een rijke dagbesteding binnen Ter Dreve of
daarbuiten. ’s Avonds en in het weekend voorzien we samen met het netwerk voldoende daginvulling en sociale
contacten.
Elke cliënt heeft een eigen kamer. Het sanitair en een ruime woonkamer met keuken gebruikt men samen met
de twee andere cliënten.

2.

De Wegwijzer

De Wegwijzer is een ruime groepswoning opgedeeld in vier subgroepen. Hierin wonen cliënten met een reële
zorgvraag die een zeker mate van zelfstandigheid aankunnen of kunnen aangeleerd worden. Overdag sluiten de
cliënten maximaal aan in de dagbesteding binnen en buiten Ter Dreve. ’s Avonds en in het weekend voorzien de
begeleiders of het netwerk voldoende daginvulling en sociale contacten. Voor de verzorging werken we (indien
nodig) nauw samen met thuisverpleegkundige diensten.
Elke cliënt heeft een eigen kamer. Het sanitair, een woonkamer en de keuken gebruikt men samen met andere
cliënten.

3.

De Ronde

De Ronde is een ruime en pas vernieuwde groepswoning voor een tiental cliënten met een grote zorgvraag. Er is
permanent begeleiding aanwezig die instaat voor de dagelijkse begeleiding en de daginvulling van de cliënten.
Overdag is er dagbesteding voorzien in de woning en daarbuiten. Voor de verzorging werken we nauw samen met
thuisverpleegkundige diensten.
Elke cliënt heeft een eigen kamer. Het sanitair, de woonkamer en keuken gebruikt men samen met andere
cliënten.

Voorwaarde
Om in te stappen in één van deze woningen, moet je beschikken over een persoonsvolgend budget.

Aanmeldingen voor deze open plaats worden geaccepteerd tot en met 11 februari 2018.
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