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BIJSTANDSORGANISATIES:
BUDGET BEHEREN,
ONDERSTEUNING ORGANISEREN
Krijgt u van het VAPH een persoonsvolgend budget (PVB),
dan kunt u kiezen om dat in te zetten als een cashbudget,
een voucher (= een waardebon) of een combinatie van beide.
Daarmee kunt u uw zorg en ondersteuning organiseren.
Dit nieuwe systeem geeft u meer vrijheid en zelfstandigheid.
Het geeft u ook een grote verantwoordelijkheid.
Weet u niet goed hoe dat aan te pakken? Wilt u niet alles zelf regelen?
Bent u wat onzeker? Vraag dan hulp aan een bijstandsorganisatie:
die maakt u wegwijs in het persoonsvolgend budget.

Een bijstandsorganisatie staat voor u klaar om u te helpen
bij het besteden van uw persoonsvolgend budget.
Hoe kiest u de juiste ondersteuning?
Hoe sluit u contracten af?
Hoe onderhandelt u met zorgaanbieders?
Hoe kunt u uw budget gebruiken zonder alle administratie
zelf op te volgen? Hoe neemt u de rol van ‘werkgever’ op?
Hoe overlegt u met uw zorgaanbieder?
Hoe geeft u verantwoording aan het VAPH?
Een bijstandsorganisatie legt al uw opties concreet uit.
Dat helpt u om goede keuzes te maken en dus zelf
de organisatie van uw ondersteuning in handen te nemen.
U kunt als lid van een bijstandsorganisatie beroep doen op
laagdrempelige begeleiding of intensieve bijstand op maat.
Laagdrempelige begeleiding kan bestaan uit:
• individueel advies via e-mail of telefoon
• opleidingen die u versterken in uw rol
als budgethouder en werkgever
• …
Intensieve bijstand op maat kan bestaan uit:
• samen met u of in opdracht van u
de volledige administratie en boekhouding opnemen;
• contracten regelen met zorgaanbieders;
• inspecties voorbereiden
• nieuwe assistenten zoeken
• ondersteuning organiseren
• …
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Voor intensieve bijstand moet u bijkomend
een overeenkomst afsluiten met de bijstandsorganisatie.
Die overeenkomst verplicht u tot niets, het maakt het gewoon
mogelijk om de intensieve bijstand volledig te betalen
met uw persoonsvolgend budget.
De kostprijs van het lidgeld en de dienstverlening vindt u in
de brochures of op de websites van de bijstandsorganisaties.
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Het VAPH vergunt en financiert vijf bijstandsorganisaties
om toegankelijke en kwaliteitsvolle bijstand te bieden.

• absoluut vzw
T 03 259 08 85
www.absoluutvzw.be
• alin vzw
T 02 506 04 95
www.alin-vzw.be
• MyAssist vzw
T 016 23 95 82
www.MyAssist.be

• Onafhankelijk Leven vzw
T 09 395 55 10
www.onafhankelijkleven.be
• ZOOM vzw
T 0468 40 66 06
www.zoomvzw.be

Contacteer ze voor meer info.
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