“De ALS Liga heeft zich altijd ingezet voor patiënten met ALS. Dat
ze dit via MyAssist nu doortrekken
naar àlle patiënten met een budget,
vind ik een zeer mooi initiatief.”

S n e l d u i d e l i j ke
a n t wo o rd e n ?
Onze advieslijn is een dienst die je telefonisch en via email elke werkdag kan
bereiken. Je kan er gratis beknopte
vragen stellen aan één van onze experts.
Zij geven je een snel en duidelijk antwoord. Op die manier kan jij snel verder!

Samen naar de
optimale
besteding van je
budget

MyAssist vzw

Het ontstaan van het persoonsvolgend
budget (PVB) zorgt ervoor dat budgethouders meer vrijheid krijgen om te beslissen welke ondersteuning ze verkiezen.
Ook het combineren van ondersteuning
is mogelijk.
Wij maken er een ‘EN-EN’ situatie
van en geen ‘OF-OF’ verhaal
Weet je niet goed hoe eraan te beginnen?
Dan zijn wij er voor jou!
Met onze ervaringen en middelen kunnen
we jullie gidsen door het hele
PVB verhaal.

Bijstandsorganisatie die zich
inzet voor een optimale

MyAssist vzw

Voor meer informatie contacteer
ons secretariaat of raadpleeg de
website.
www.MyAssist.be
Like ons op facebook. Wij
informeren u graag!

Kapucijnenvoer 33 B/1 - 3000 Leuven
Algemeen: 016 23 95 82
E-mail: info@MyAssist.be

ondersteuning tijdens de
besteding van het persoons-

volgend budget

Website: www.MyAssist.be
Rekening: BE09 3631 6739 4657
Facebook.com/MyAssistvzw/
Twitter.com/MyAssistvzw

“Want de cliënt kiest vanaf nu zélf!“

Opstart, beheer &
herziening van je
budget

Coaching aan huis

Krijg gratis basisondersteuning

Vanuit het VAPH hebben wij de taak gekregen
om jou te helpen met de besteding van je budget

op jouw maat!

Met de juiste ondersteuning, kan een
budget een nieuwe wereld doen opengaan.

Word nu lid en...

Onze coaches zijn actief doorheen heel
Vlaanderen. Ze regelen je administratie,
plannen je assistentie, onderhandelen met de
school, voorziening van …

Krijg bovenop de basisondersteuning intensieve bijstand .Voor de eerste coaching betaalt u slechts €50 forfaitair + eventuele verplaatsingskosten!

Standaard prijzen
€50/uur

Yes, we kunnen dit samen!

Aangepaste coaching aan huis.
Samen op zoek naar de gepaste ondersteuning en assistentie.
Snel advies kan laagdrempelig via de
advieslijn en onze e-mail.
Individuele begeleiding met specifieke aandacht voor jouw noden.
Samen het maximum halen uit je budget.
Toegankelijk voor iedereen met een
persoonsvolgend budget!

Deze coaching is volledig betaalbaar met
je PVB/PAB
_________________________________

Specialisaties

Aan huis €50/uur
+ €20 verplaatsing

Het lidmaatschap bedraagt €50. Het lidmaatschapsformulier kan u terugvinden op

Gezien onze ervaring met o.a. spoedprocedures en snel degeneratieve aandoeningen
beseffen we het belang van een snelle opvolging en een juiste besteding. Hierdoor
is iedereen bij ons zeker van een snelle
service op maat. Ook personen met communicatieproblemen worden hier met extra
aandacht, begrip en geduld ondersteund.

onze website, of indien u graag een papieren versie heeft, kan u dit telefonisch aanvragen. ( gegevens achterzijde brochure)
Het VAPH voorziet automatisch €50 extra
bovenop je PAB voor het lidmaatschap per kalenderjaar. Heb je een PVB dan zit deze € 50 in je
budget. Verblijft u in een voorziening? Vraag zeker
ook na of u recht heeft op gratis bijstand!

