
persoonlijke assistentiexTimeS    

Voordelen van een zelfstandig  
persoonlijk assistent:

Mijn specialisaties

Financiering van  
persoonlijke assistentie

• Je moet geen vakantiegeld betalen
• Je moet geen ontslagpremie betalen
• Je moet geen ziekteverzekering betalen
• Je moet geen RSZ betalen
• In overleg kan je steeds je uurrooster  

aanpassen. Flexibiliteit.
• Je vraagt assistentie wanneer het jou past

Via het persoonsvolgend budget (PVB) :  
met deze som geld die wordt ter beschikking 
gesteld onder de vorm van een budget kan 
je zelf je ondersteuning betalen. Zo kan je 
bijvoorbeeld je eigen persoonlijke assistenten 
in dienst nemen en betalen. Het PVB is geen 
inkomen. Het is een budget dat je van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) ontvangt om je persoonlijke 
assistenten te betalen.

Het Basisondersteuningsbudget (BOB):  
is er voor personen met een erkende handicap 
en een beperkte ondersteuningsnood. Het 
BOB is een vast forfaiair bedrag van 300 
euro dat je maandelijks ontvangt van je 
zorgkas of mutualiteit via de Vlaamse Sociale 
Bescherming. Het BOB is een budget dat je 
vrij kan besteden om je extra kosten voor 
ondersteuning te betalen.
Je hoeft geen bewijzen voor te leggen.
 
Deze vormen van ondertseuning kunnen 
betaald worden met jouw PVB 

• Praktische ondersteuning  

of persoonlijke assistentie

• Vervoer

• Administratie

• coaching

xTimeS    Vragen? marleen@xtimes.be

Administratie:
• Uitleggen papieren VAPH, mutualiteit, ...
• Klasseren facturen PVB  

en bijhorende rekeninguittreksels  
en andere documenten, ...

• Helpen invullen van papieren, notities nemen,...
• Telefoneren naar overheidsinstanties

• Kopiëren, printen, scannen, Inktpatronen veranderen

Oppas bij afwezigheid van de mantelzorger:
• Drinken geven, eten geven, ...
• Toilet bezoeken, gebruik badkamer  

(bad/douche/…)
• Krant aanreiken/bril aanreiken/bladeren omdraaien,  

T.V. bedienen, ...
• Telefoon aanreiken en vasthouden
• Organiseren en ondersteunen van activiteiten
• Assistentie bij doktersbezoek, medicatie aanreiken

• Helpen bij het maken van transfers

Vrije tijdsbegeleiding:

• Opzoeken en bespreken van aangepaste vakanties

• Zoeken naar aangepast vervoer en huurauto’s

• Zoeken naar vrijetijdsbestedingen

• Organiseren en ondersteunen van activiteiten

• Assistentie bij bezoek aan en van vrienden

• Assistentie bij café en restaurantbezoek

• Assistentie bij winkelen, bezoek aan beurzen

• Assistentie bij bezoek aan beurzen

• Assistentie bij verplaatsingen, uitstappen, vervoer 

- Eigen wagen voor personen die nog steunfunctie hebben  

- Rijden met de wagen van de budgethouder

Ondersteuning op vlak van I.C.T. 
Met als doel de sociale integratie bevorderen. Door assistentie 
te bieden in het bedienen van sociale media heb je terug een 
communicatie met de buitenwereld. Je wordt zo uit je isolement 
gehaald, en kan contact houden met familie en vrienden.

• Mailen, chatten, Skypen, Facebook, Toegankelijkheids-

instellingen, Gebruik agenda, Activiteiten visualiseren en 

structureren, ...

M I J N  S T E R K E  P U N T E N 
Afspraak op vraag van de budgethouder (vb. meer tijdens de vakanties van andere assistenten, flexibel uurrooster, ...)
Eigen bestelwagen (mogelijkheid vervoer van rolstoel van budgethouder - goed te gebruiken bij mensen met een steunfunctie)

Terug naar de website? Sluit dit tabvenster of klik hier
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