
voor wie?
Elke budgethouder in Vlaanderen of het Brussels 
Gewest, die zijn of haar ondersteuning via een PAB 
(persoonlijk assistentie budget voor minderjarigen) 
of via een PVB (persoonsvolgend budget voor 
meerderjarigen) wenst te organiseren.

Ook mantelzorgers en professionele hulpverleners 
kunnen met hun vragen over PAB en PVB bij alin 
terecht.

alin biedt hulp bij:
› Het opstarten van je budget, waarbij je onder-

steuningsplan wordt omgezet naar een haalbaar 
budgetplan

› Het zoeken naar specifieke ondersteuning waarbij 
jouw noden en wensen centraal staan

› Het uitschrijven en bekendmaken van vacatures 
en het meehelpen bij sollicitatie- en evaluatie 
gesprekken

› Het in dienst nemen van assistenten via sociaal 
secretariaat of via uitzendkantoor

› Het werken met vrijwilligers via vrijwilligersorga-
nisaties of het zoeken van occasionele onder-
steuners via diverse platformen deeleconomie of 
bijklussen

› Het nakijken en juridisch adviseren van contracten 
en onderhandelen met dienstverleners

› Het consulteren van je saldo, het maken van 
kostenstaten en het werken via www.mijnvaph.be

Contacteer ons
Via telefoon op 0478 96 02 16

Via email op helpdesk@alin-vzw.be

onze telefonische Helpdesk is bereikbaar op
Maandag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Dinsdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Donderdag van 9u tot 12u

Vrijdag van 9u tot 12u

Ons hoofdkantoor
Alin vzw

Gasthuisstraat 31
1000 Brussel

  

Volg onze publicaties via:
Ons tijdschrift alinEA

Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief
Onze website www.alin-vzw.be

En ons facebook account

Voor meer  
informatie over je 

PVB of PAB:

alin vzw



wie zijn wij?
alin vzw is een bijstandsorganisatie erkend door het 
VAPH. We zijn onafhankelijk en bieden ondersteu-
ning aan elke budgethouder (ongeacht herkomst, 
overtuiging, soort handicap, …)

We zijn een jong en dynamisch team en we werken 
met regionale coaches die over de verschillende 
regio’s en provincies worden ingezet. Dus er is wel 
steeds een alinCoach bereikbaar in je buurt.
We verdedigen op een actieve manier de belangen 
van alle budgethouders met respect voor eigen 
keuzes.

meer informatie nodig?

› Bel onze alin helpdeskmedewerker. Deze mede-
werker zal je vragen beantwoorden of samen met 
jou een afspraak inplannen voor een huisbezoek 
of consultatie met je alinCoach verantwoordelijk 
voor jouw regio

› Consulteer onze alin website op www.alin-vzw.be

› Volg ons alin facebook account

› Ontvang ons tijdschrift alinEA

› Schrijf je in op onze maandelijkse digitale  
nieuwsbrief

› Volg onze agenda van vormingen en ontmoe-
tingsmomenten over de verschillende provincies

hoe word je lid van alin?
Het lidgeld kost 50 euro per jaar. Dit lidgeld kan 
je betalen met je budget.

Heb je een aanvraag voor een PAB of een PVB 
en wacht je nog op een Terbeschikkingstelling 
van het budget?
Dan ben je een kandidaatbudgethouder en is 
het lidgeld voor je gratis, in afwachting van de 
terbeschikkingstelling van het PAB of PVB

• Meld je aan via ons inschrijvingsformulier  
op www.alin-vzw.be

• Bel onze helpdeskmedewerker op 
 0478 96 02 16 of stuur een email  

naar helpdesk@alin-vzw.be

waarom kiezen voor alin?

› Werken met een bijstandsorganisatie, geeft je 
altijd een streepje voor.

› De laagdrempelige bijstand vanuit onze help-
desk wordt niet aangerekend als je lid bent van 
alin vzw

› Je betaalt geen dossierkosten bij alin vzw en je 
geniet van het voordeeltarief van 72euro/uur 
voor bijstand via huisbezoek.

› Je kan gratis gebruik maken van allerlei speci-
fieke alin tools. Deze bieden een meerwaarde 
bij de opmaak van je Budgetplan, het simule-
ren van loonkosten, het opmaken van kosten-
staten en het organiseren van je administratie.

› Onze coaches zetten steeds hun beste beentje 
voor om je zo vlot mogelijk bij te staan.  
De coaches gaan er prat op om je de bijstand 
te bieden op maat van je noden, afgestemd op 
jouw mogelijkheden, vaardigheden en wensen. 

Tarief 
Een lidmaatschap alin kost 50 euro/jaar.
Het lidmaatschap zorgt niet alleen voor goede 
informatie via de nieuwsbrief, tijdschrift, website en 
gratis vormingen, maar ook een onbeperkte onder-
steuning via onze steeds parate helpdeskmedewer-
ker die je elke dag zowel via telefoon als via email 
kan contacteren.

0nze bijstand via alinCoach kost  
72 euro/uur.
Dit betaal je vanuit je PAB of PVB. Het eerste uur 
wordt vast aangerekend, nadien wordt er per half 
uur aangerekend.
Voor de verplaatsing van de alinCoach rekenen we 
een vast bedrag van 36 euro, ongeacht de tijd en 
de kilometers die de coach aflegt.
Je kan met jouw persoonlijke alinCoach, ook steeds 
een consultatie plannen in onze kantoren in Brussel 
of in een VDAB kantoor in jouw buurt. Wanneer je 
als budgethouder zelf de verplaatsing doet, wordt 
uiteraard geen forfait van 36 euro voor verplaatsing 
aangerekend.
› De aanrekening van een lidmaatschap, huisbe-

zoek of consultatie gebeurt steeds via factuur. Je 
kan samen met de alinCoach verkennen of je jouw 
Zorgbudget  in euro’s of in punten wil inzetten.

› Meer nog, na elk huisbezoek ontvang je als 
houvast een verslag van de zaken die je met je 
alinCoach hebt besproken en de afspraken die je 
hebt gemaakt.

Beperkt pakket Gratis bijstand voor 
opstart.  
De alinCoach kijkt bij je opstart na of je als starten-
de budgethouder vanuit het VAPH eventueel recht 
hebt op gratis bijstand.
Hiermee kan je, als startende budgethouder, op 
een  volwaardige manier bij je opstart je goed laten 
bijstaan en informeren van hoe alles te organiseren.
Goed begonnen is immers voor elke budgethouder, 
meer dan half gewonnen.


