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PASVU biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking.
Onze persoonlijke assistenten helpen jou om een zo zelfstandig
mogelijk leven te leiden in jouw vertrouwde thuisomgeving.
Voor wie zijn we er?

FLEXIBEL

✔

we staan 365 dagen
voor jou klaar

DESKUNDIG

✔

onze assistenten bieden
professionele ondersteuning

PASSEND

✔

we luisteren naar
jouw wensen

Iedereen die een Persoonlijke-assistentiebudget (PAB), een
Basisondersteuningsbudget (BOB) of een Persoonsvolgend
Budget (PVB) ontvangt van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) of hun assistentie zelf
wenst te betalen.
Contact:
0479 799 147 I info@pasvu.be I www.pasvu.be
De coördinator komt vrijblijvend bij jou langs. Na een
verkennend gesprek kunnen we, indien gewenst, binnen de
maand opstarten.
Onze antennepunten:
Antennepunt Gits I Bruggesteenweg 234
Antennepunt Brugge I Zwijnstraat 3A
Antennepunt Kortrijk I Spinnerijstraat 107
PASVU is een initiatief van Dominiek Savio, die vergund is als
zorgaanbieder.
www.dominiek-savio.be

www.pasvu.be
0479 799 147 | info@pasvu.be | www.pasvu.be

PASVU zorgt voor een passend
antwoord op jouw persoonlijke
ondersteuningsvragen! Dit kunnen
de meest diverse zaken zijn:
vervoer;
praktische taken op school;
werkgerelateerde taken;
vrijetijdsbesteding;
huishoudelijke taken;
doktersbezoeken;
verzorgende taken.

Roel B.
Budgethouder met ALS

PASVU zet in op flexibiliteit! Dit
betekent dat de taken, de gewenste
uren en de planning aangepast zijn
aan jouw noden en wensen.

✔
“We hebben een cliënte met een
niet-aangeboren hersenletsel. Ik
heb een vorming gevolgd waarbij
we uitleg kregen rond de werking
van de hersenen en hoe we mensen
met NAH kunnen ondersteunen.
Vanuit dit inzicht vind ik het een
stuk gemakkelijker om haar te
begrijpen en voel ik me veiliger.”

Bij ziekte of afwezigheid van jouw
persoonlijke assistent voorzien we
vervanging. Wanneer je er zelf niet
bent of geen assistentie nodig hebt,
passen we de planning aan en hoef
je niet te betalen. We staan 365
dagen per jaar paraat, dus ook op
feestdagen!

Fien D.
Persoonlijk assistente bij PASVU

Renéé V.
Budgethouder met NAH

✔
“Met een persoonlijke assistent
moet er een ‘klik’ zijn! Ik kan
altijd terecht bij de coördinator
van PASVU als het niet lukt met
een assistente. Soms zijn er kleine
ergernissen en kan ik dat rechtstreeks zeggen, maar voor bepaalde zaken vind ik het comfortabeler
dat de coördinator dit opneemt.”
Moeder van Ella,
kindje met meervoudige beperking

✔
“Mieke komt op vrijdag en dan doen
we meestal zaken buitenshuis: bezoek
aan de tandarts, de kapster of gewoon
eens gaan shoppen in Roeselare. Om de
zoveel maanden komt de afasiegroep
samen. Dit is op zaterdag. Ik vind het
tof dat Mieke dan met mij wil meegaan
en dat ze dan i.p.v. vrijdag op zaterdag
komt.”

PASSEND

“Vroeger was ik zelf werkgever en
had ik een persoonlijke assistent in
dienst. Omdat ik volledig afhankelijk
ben van anderen om te eten kan ik
niet zonder hulp. Ik heb ook geen
familie meer die kan bijspringen.
Omdat ik geen oplossing had toen mijn
assistente verlof nam of ziek was, ben
ik overgestapt naar PASVU. Ik voel me
nu maximaal ondersteund.”

DESKUNDIG

FLEXIBEL

✔

PASVU geeft professionele ondersteuning met kennis van zaken.
Voor onze assistenten bij jou aan
de slag gaan, screenen we hen
op diverse relevante domeinen:
cliëntgerichtheid, handicapspecifieke
kennis en specifieke vaardigheden.
Via interne vorming garanderen wij
een gepaste deskundigheid.

