
INFOSESSIE
VZW OP MAAT biedt persoonlijke assistentie aan bij mensen met een beperking op vlak van wonen, werken, 
vrije tijd en onderwijs. VZW OP MAAT is actief in West–Vlaanderen en staat open voor alle mensen met een 
beperking die in het bezit zijn van een persoonlijk-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget 
(PVB). 
Alin vzw is een bijstandsorganisatie die mensen kan helpen met het informeren over het PAB en het PVB, kan 
bijstaan in het beheren van het PAB of PVB en kan helpen bij het vinden en samenstellen van ondersteuning op 
maat bij de besteding van hun PAB of PVB.
Meteen rijzen er vragen, zoals:

• Hoe ga je aan de slag met een PAB of PVB als je wenst persoonlijke assistentie in te kopen bij een dienst 
persoonlijk assistentie? 

• Wat zegt de regelgeving over persoonlijke assistentie en hoe gaat VZW OP MAAT daarmee om? Wat kan 
en wat kan niet? 

• Wat is de kost en wat mag je verwachten van een dienst persoonlijk assistentie? 

VZW OP MAAT en Alin vzw slaan daarom de handen in elkaar en organiseren een infosessie. Wij nodigen je hier 
graag op uit zodat je een goede keuze kan maken over wat je zelf wenst te doen met je budget.

Uiteraard kan je met al jouw vragen terecht op deze infosessie.

Graag verwelkomen wij jou van harte op onze infosessie op woensdag 15/05/2019 van 13u30 tot 15u30 in 
Provinciehuis Boeverbos: Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge). Gelieve je aanwezigheid 
vóór 13/05/2019 per mail te bevestigen aan Galinna Nemtsova: 
galinna.nemtsova@vzwopmaat.be. Dit kan ook telefonisch op het nummer 056 23 70 25.

Wij kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten!

GASTSPREKERS
Mevr. Jade Werdefroy van Alin vzw behandelt de volgende thema’s:  hoe kan een PAB/PVB jouw leven  
veranderen? Wat is het wettelijk kader van PAB/PVB? Hoe start je een PAB/PVB op? 

Mevr. Linne Brants, verantwoordelijke dienstverlening en algemeen beleid VZW OP MAAT, bespreekt wat een 
dienst persoonlijke assistentie is en doet. Waarom zou je als doorverwijzer of budgethouder kiezen voor VZW 
OP MAAT?
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