
  

2 open plaatsen in Focus Brugge  
voor personen met een motorische beperking 

 
Infrastructuur Focus Brugge: 

➔ 2 x 15 appartementen op 2 locaties in de buurt van Brugge: St-Kruis (vlakbij centrum 
Brugge) en Sint Pieters.  

➔ volledig aangepaste appartementen aan mensen met een motorische beperking: 
automatische deuren, lift, aangepaste deuren, verlaagde lavabo, keuken,... enz. 
Bijkomende specifieke aanpassingen en hulpmiddelen kunnen aangevraagd worden 
via het VAPH. 

➔ Het is jouw appartement dat je rechtstreeks huurt aan de Brugse 
Huisvestingsmaatschappij. De huurprijs wordt door hen bepaald en is afhankelijk 
van je inkomen. 

➔ Elk appartement beschikt over een living, slaapkamer, keuken, badkamer met toilet, 
terras of tuintje, inkom eventueel met berging. 

 
Ondersteuningsaanbod: 

➔ veiligheid en nabijheid. Er is altijd iemand in de buurt op wie je beroep kan doen. 
Wij bieden permanentie 24u/24u en 7dagen op 7. 

➔ privacy en zelfstandigheid: je beslist zelf wanneer en welke hulp je nodig hebt. 
➔ vraaggestuurde zorg op maat: onze ADL-assistenten (Activiteiten Dagelijks Leven) 

ondersteunen je op jouw vraag: eten en drinken, je verplaatsen, persoonlijke hygiëne 
en toilet, persoonlijke administratie, lichaamswarmte regelen, stimuleren/motiveren 
om sociale contacten te onderhouden,...  

➔ Taken die door andere organisaties kunnen opgenomen worden behoren echter niet 
tot het takenpakket van de ADL-assistent: poetsen, boodschappen, verpleging, 
maaltijden bereiden, klusjes,... 

 
Sint Pieters                                                          St-Kruis 



Onze verwachtingen: 
➔ je hebt de basisvaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Je neemt je 

verantwoordelijkheid op voor je eigen leven.  
➔ je kan omgaan met het alleen wonen. 
➔ je kan je hulpvraag stellen en eventueel verschillende hulpvragen bundelen. Je kan 

bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen dringende en niet dringende vragen. 
➔ je hebt aandacht voor zelfzorg 

 
Onze mobiel ambulante dienst O’zon kan je eventueel ondersteunen in het organiseren 
van je leven, in het uitbouwen van een eigen netwerk, in het uitstellen en/of inschatten van je 
hulpvragen, enz. Meer info op www.o-zon.org.  
 
 

Focus Brugge 
Watervlietstraat 1 bus 11 8310 St-Kruis Brugge 
 
Interesse? Contacteer Christine Janssens, coördinator Focus-Brugge. 
telefoon: 0472 42 37 92 
christine.janssens@oranje.be 
 

http://www.o-zon.org/
mailto:christine.janssens@oranje.be

