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Uw zorgondersteuning, ons uitgangspunt 

 
 
 

Leuven, 6 December 2021 

 
Beste lid, 

 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) herwerkte onlangs de subsidieregeling voor 

bijstandsorganisaties. Deze nieuwe regeling heeft tot gevolg dat MyAssist in de toekomst over onvoldoende 

financiële middelen zal beschikken en haar werking noodgedwongen dient stop te zetten.  

MyAssist kon steeds op de inhoudelijke expertise van de ALS Liga rekenen. Op deze manier wilden we een 

meerwaarde betekenen voor budgethouders die ALS hebben, maar onze deuren stonden uiteraard open voor 

elke persoon met een beperking. 

MyAssist heeft de voorbije weken intensieve gesprekken gevoerd met bijstandsorganisatie Onafhankelijk 

Leven. De oprichters van de ALS Liga en Onafhankelijk Leven streden immers van bij het begin samen voor een 

stevige uitbouw van de persoonsvolgende financiering. Door deze samenwerking kregen personen met ALS 

sneller toegang tot een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure. 

Vandaag slaan we vanuit de ALS Liga en Onafhankelijk Leven opnieuw de handen in elkaar. Door onze 

samenwerking zullen we de expertise rond ALS verder binnenbrengen in Onafhankelijk Leven.  

We bevelen u warm aan om naar Onafhankelijk Leven over te stappen.  

Hierdoor krijgt u als lid van Onafhankelijk Leven zowel ondersteuning op het vlak van uw budget en is er een 

directe lijn tussen ALS en Onafhankelijk Leven voor specifieke ondersteuning voor ALS-patiënten. 

Omdat we u graag meer uitleg willen verschaffen, organiseren we samen met Onafhankelijk Leven op 20 

december om 14u een webinar. U maakt tijdens dat webinar vrijblijvend kennis met de werking van 

Onafhankelijk Leven en we lichten ook toe hoe de samenwerking tussen de ALS Liga en Onafhankelijk Leven 

in de praktijk zal verlopen. 

Als budgethouder heeft u uiteraard de vrije keuze om naar de bijstandsorganisatie van uw eigen keuze over 

te stappen. We zorgen in elk geval uiteraard voor een goede dossieroverdracht.  

Door onze samenwerking met Onafhankelijk Leven zijn we er echter van overtuigd dat we meer slagkracht 

hebben en kunnen wegen op het beleid waar nodig.  

Voor vragen kan u ons tot eind december 2021 contacteren. Inschrijven voor de webinar kan via deze link: 

www.onafhankelijkleven.be/my-assist 
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We geven u tenslotte de adressen van de verschillende bijstandsorganisaties. Voor een goede overdracht, 

vragen we u om voor 24 december naar de bijstandsorganisatie van uw keuze over te stappen. Voor 2021 

hoeft u in dat geval geen lidgeld te betalen en kan u kosteloos overstappen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

De Raad van Bestuur van MyAssist vzw 

 

 

Onafhankelijk Leven, www.onafhankelijkleven.be, tel: 03 808 22 99 

Absoluut, www.absoluutvzw.be, tel: 03 259 08 85 

Alin, www.alin-vzw.be, tel: 02 486 42 65 

Zoom, www.zoomvzw.be, tel 0468 406 606 
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