
Onafhankelijk adviesbureau in 
aangepast wonen & hulpmiddelen
Bent u op zoek naar advies over de veiligheid en het comfort 
van een aangepaste leef- en woonomgeving? 

Uw woning dient aangepast te worden maar u weet niet waar 
beginnen? 

Wilt u het ontwerp van uw serviceflats of woonzorgcentra 
optimaal afstemmen op de zorgbehoefte van senioren en 
personen met een beperking? U zoekt begeleiding en advies 
betreffende materiaalkeuze en hulpmiddelen omtrent uw wo-
ning of inrichting? 

Zoek niet verder...

Blijf Actief Wonen helpt u
Blijf Actief Wonen VZW is een onafhankelijk adviesbureau, met 
kennis en ervaring betreffende wonen en hulpmiddelen.

Wij adviseren naar een optimale inrichting van de woonomge-
ving en geven advies bij een succesvolle integratie van diverse 
hulpmiddelen.

Een projectcoördinator, ergotherapeut en een netwerk van 
kenniscentra en partners begeleiden u hierbij.

Hoe gaan we te werk?
Een succesvolle implementatie begint met een gedegen 
voorbereiding en analyse.

Deze voorbereiding is noodzakelijk wil men komen tot een leef- 
en woonomgeving die optimaal afgestemd is op de noden 
van de bewoner.

Het bekomen van een ‘optimal fit’ tussen enerzijds de fysieke 
toegankelijkheid van een gebouw en de integratie van hulp-
middelen anderzijds vraagt een welbepaalde aanpak.

www.blijfactiefwonen.be



Onze troevenBlijf Actief Wonen zorgt ervoor 
dat u tijd en geld bespaart

BLIJF ACTIEF WONEN vzw

Woningaanpassingen van A tot Z

Eén contactpersoon begeleidt het project

Professioneel en multidisciplinair advies:
specialisten tot uw dienst

De voordelen van het
sleutel-op-de-deur concept

Oplossingen op maat, volgens uw behoeften

Duidelijke afspraken en
stevige garanties: geen verrassingen

Ontstaan vanuit de kracht
van ervaringsdeskundigen

Gegarandeerd de juiste oplossing. 
U verliest geen tijd om zelf alles uit te zoeken

Wij helpen u, indien nodig,
zoeken naar uitvoerders van de werken

De project-coördinator volgt de uit te
voeren werken van derde partijen mee op

Wij onderzoeken of u recht hebt op
premies en begeleiden de aanvraag

Indien van toepassing voeren wij een
grondige planstudie uit in overleg met

architect en alle betrokkenen,
rekening houdend met bestaande

normeringen en standaarden

Begeleiding bij het maken van 
de keuze van het meest adequate 
hulpmiddel, optimaal afgestemd 

op de leefomgeving


