
Het MyAssist vzw team
legt samen met u de puzzel

van uw PAB / PVB

Volg ons via www.MyAssist.be
Kapucijnenvoer 33, B/1, 3000 Leuven

Infolijn 016 23 95 82 - email info@MyAssist.be 
Facebook.com/MyAssistvzw - Twitter.com/MyAssistvzw 

Wij zijn er voor u !

Bijstand op maat
U verkiest een basisbijstand waarbij u op afstand 
via mail/telefoon verder geholpen wordt? Of u 
opteert voor een meer intensieve bijstand door 
een persoonlijke coach? MyAssist vzw staat er 
voor u.

Peroonlijke en professionele aanpak
Onze coaches gaan samen met u op zoek 
naar een correcte en effi ciënte besteding van 
uw budget en dit op basis van uw zorgnoden 
en zorgwensen. Daarbij staan wij voor een 
persoonlijke en professionele aanpak, waarbij u 
ten allen tijde de regie behoudt.

Consulentenwerking en belangenbehartiging
Waar het zoeken naar ondersteuning zeer 
moeilijk blijkt, starten we samen met de cliënt 
een traject via consulentenwerking op om zo 
tot een geschikte oplossing te komen. Ook bij 
confl icten met zorgverleners gaan onze coaches 
met alle partijen aan de slag om tot een vergelijk 
te komen waarbij de cliënt steeds centraal staat.
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persoonlijke 
assistentie

voucher, 
cash of een 
combinatie 
van beide

dagbesteding thuiszorgdienst

poetsdienst



MyAssist vzw staat voor …
MyAssist vzw is een dynamische, door 
het VAPH erkende bijstandsorganisatie. 

Ons team staat voor een snelle, 
persoonlijke, professionele en adequate 
opvolging van uw PAB of PVB dossier.

Wij bieden elke budgethouder, 
ongeacht zijn/haar achtergrond, 
overtuiging of fysieke en/of mentale 
beperking een dienstverlening op maat.

Bovendien zet MyAssist vzw zich in 
voor de belangen van personen met 
een beperking en werkt hiervoor op een 
positieve wijze samen met de Vlaamse 
overheid, het VAPH alsook met andere 
initiatiefnemers.

Interesse? Wil je graag aan de slag met jouw budget? 
Contacteer MyAssist vzw en maak een afspraak!

Infolijn 016 23 95 82 – email info@MyAssist.be

Onze coaches 
komen 

naar u toe! 

We zijn actief in 
Antwerpen, 

het Brussels- 
Hoofdstedelijk 

Gewest, 

Limburg,
Vlaams Brabant 

en                
Oost- en West- 

Vlaanderen!
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MyAssist vzw biedt jou …
 ཟ informatie via onze nieuwsbrief, sociale 

kanalen, website, …;
 ཟ een persoonlijke, snelle en professionele 

opvolging van jouw dossier door jouw 
persoonlijke coach;

 ཟ ga je liever zelf aan de slag, dan kan dit 
met onze infofiches, stappenplannen 
en/of advies op afstand;

 ཟ ten allen tijde informatie via onze infolijn.

Onze tarieven 
 ཟ Lid ben je voor 50,00 euro per jaar – dit staat 

voor algemeen en persoonlijk advies op 
afstand via mail / telefoon;

 ཟ Intensieve bijstand door een persoonlijke  
coach betaal je 50,00 euro per uur, met een 
forfaitaire vervoersvergoeding van 20,00 
euro bij een huisbezoek of een afspraak op 
verplaatsing.
Bijstand betaal je met jouw PAB/PVB.

!!! Indien je vanaf 1 mei of later een PAB/PVB
krijgt, kan je wellicht genieten van ons gratis
opstarttraject:
https://myassist.be/Gratis-opstarttraject

https://myassist.be/Gratis-opstarttraject



