WOON- & DAG
ONDERSTEUNING
VOOR
VOLWASSENEN MET
EEN BEPERKING

Nog zo veel meer...
Medewerkers
De ervaring, betrokkenheid en teamspirit van
de medewerkers van OC Cirkant is iets waar
we heel trots op zijn. Iedere medewerker
is vanuit zijn eigen functie belangrijk & telt
mee in het geheel van de voorziening. Wil je
deel uitmaken van ons team? Dat kan!

Vrijwilligers
Naast zo'n 200 medewerkers, kunnen wij
rekenen op de enthousiaste ondersteuning
van zo'n 30-tal vrijwilligers. Heb jij interesse
om vrijwilliger te worden bij OC Cirkant? Dat
kan!

Steun & giften
Ondanks een doorgedreven financieel beleid,
is het niet altijd evident om in te gaan op de
kleine en grote wensen die we als organisatie
hebben. Dankzij de steun & giften van diverse
mensen & organisaties, kan dat gelukkig wel.
Wens je ons zelf te steunen? Dat kan!

MEER WETEN?
Wil je meer te weten komen over onze
werking, vacatures, vrijwilligerswerking of
hoe je ons kan steunen?
SURF NAAR OCCIRKANT.BE OF VOLG ONS
OP FACEBOOK.

OC Cirkant
Aartrijksestraat 77
8211 Aartrijke

Contact
T | 050 20 90 32
E | info@cirkant.broedersvanliefde.be
W | www.occirkant.be

Wie zijn we?

Samen zorg kleuren!

OC Cirkant biedt woon- &
dagondersteuning aan volwassenen
met een verstandelijke beperking of een
niet-aangeboren hersenletsel. Ook
mensen die slechts tijdelijk willen
verblijven zijn van harte welkom.

Zo’n 150 cliënten vinden bij OC Cirkant
een warm nest. Er is veel ruimte voor
overleg met het netwerk van familie en
vrienden. In een open sfeer streven we
ernaar hen zoveel mogelijk te
betrekken bij de zorg.

Warme zorg op maat

Specifieke vragen?

Vertrekkend vanuit de mogelijkheden en
de interesses van de cliënt, ijveren onze
medewerkers er elke dag opnieuw voor,
om zorg op maat te bieden. Zij zetten
telkens het welbevinden van de cliënt op
de eerste plaats.

Al jaren zijn wij expert in het bieden
van de gepaste ondersteuning. Je kan
dan ook beroep doen op ons bij
specifieke vraagstukken rond
volwassenen met een verstandelijke
beperking: wij denken graag mee!

De woonomgeving, dagbesteding &
therapie worden dan ook steeds
aangepast aan het kunnen & aankunnen
van de cliënt.

Ook voor jou...
Je bent steeds van harte welkom om te
ontdekken of Cirkant wat voor jou kan
betekenen.

Specialist in intense
ondersteuning.
Zowel voor personen met complexe
zorg en een ernstige beperking, als
voor mensen met een minder complexe
noden of met een matige verstandelijke
beperking, bieden wij de gepaste
ondersteuning.

Medische zorg
Vanuit onze expertise is er echter
speciale aandacht voor personen met
intense medische zorgnoden, die bij ons
kunnen rekenen op uitgebreide
medische en verpleegkundige zorg. Dit
steeds met aandacht voor comfort en
de aangepaste hulpmiddelen voor bvb.
tillen & hanteren.

GES-problematiek
Ook cliënten met gedrags- en
emotionele problematieken kunnen
terecht binnen een eigen groep, met
aangepaste infrastructuur en ervaren
medewerkers.

Nu, en in de toekomst
In de toekomst zullen deze twee
groepen verder ondersteund worden in
de nieuwe unit waar wij momenteel aan
bouwen.

