
Ik zoek toffe collega’s!
Jasmin is assistent bij PASVU

Hallo, ik ben Jasmin Cneut, 25 jaar en 
ik werk als persoonlijke assistente bij 
PASVU. Meestal werk ik in de regio 
Gits voornamelijk in Vleter Wonen, 
maar ik bied ook assistentie in de 
regio Diksmuide en Lendelede. 

PASVU bestaat uit een groep van 20 toffe collega’s met 

Sandra Vandemoortele als coördinator. 

Wij werken allemaal zelfstandig maar toch ook samen. Dit is 

het unieke aan PASVU. We zien elkaar niet veel maar blijven 

toch op de hoogte via telefoon, email, vergaderingen en een 

gezamenlijk onlineplatform waar we digitaal ons uurrooster, 

onze registraties kunnen doen. 

Wat is PASVU? 
PASVU wil mensen met een beperking de kans bieden om 

zelfstandig te wonen door de hulp die wij hen bieden. 

• Bij PASVU begeleiden we zowel kinderen als 

volwassenen.

• Wij bieden 365 dagen, 24u op 24u assistentie over heel 

West-Vlaanderen. Zowel aan het zèètje als in Kortrijk, 

Ieper of Brugge… Zoals je merkt veel verschillende regio’s 

met cliënten die allemaal één voor één uniek zijn. 

Alleen én toch weer niet
De dagelijks uitdaging om bij elke cliënt de juiste 

begeleiding en ondersteuning te bieden en de grote 

diversiteit in de job, maakt het werken voor mij als assistent 

zo aangenaam. 

Maar als ik het eventjes niet weet, dan kan steeds bellen 

naar een collega om raad te vragen, want een tweede 

opinie is soms wel eens handig.

Wat trekt mij het meest aan?
Het werken met verschillende cliënten, zelfstandig 

kunnen werken en toch een team waar je kunt op 

terug vallen. Het doen van veel verschillende taken, de 

begeleidingsopdrachten en wat echt belangrijk is voor mij; 

je krijgt tijd; tijd om op het ritme van de cliënt te werken!

Ons takenpakket
• Helpen organiseren: de kalender invullen zodat ze weten 

welke assistent er komt en hoe laat. Samen kijken welke 

activiteiten er te doen zijn in de regio.  

Als iemand naar het ziekenhuis gaat, dan kijk ik om alles 

klaar te leggen. 

Een cliënt heeft een afspraak bij de tandarts, dient er 

aangepast vervoer geregeld te worden?

• Huishoudelijke taken: wassen, strijken, koken, 

schoonmaken, boodschappen doen … en als er bezoek 

komt, zorgen we ervoor dat alles klaar staat.

• Vrijetijdsbesteding: waar is er een aangepast zwembad? 

Ook hierbij helpen we zoeken en we gaan ook mee 

zwemmen om ondersteuning te bieden.

En de vragen van de cliënt …
• "Ik wil op uitstap gaan maar ik heb geen budget over." 

Samen met de cliënt stel ik een plan op om te sparen, 

zodat die cliënt ook kan genieten van een uitstap.

• “Ik wil een nieuw bed.”  

Ik kijk met de cliënt welke opties er zijn en welk bed hij 

ook leuk vindt. Wij nemen eventueel contact met de 

bewindvoerder om te kijken welk budget er is en hoe de 

cliënt dit moet betalen. En zo stippen wij enkele winkels 

aan waar ik dan samen met de cliënt langs ga en help 

waar nodig: kan het bed wel in de kamer, is het bed niet 

te hoog, kun je nog aan de schakelaar? Praktisch en 

functioneel denken is dus heel belangrijk als assistent.

• “Ik wil mee op schoolreis naar Rome…”  

En of ik het zie zitten om mee te gaan, om haar te 

begeleiden op de uitstappen en om ook de verzorging

• “Ik zou nu eens willen  genieten van een voetbad of een 

handmassage”.  

Als assistent proberen we hieraan tegemoet te komen.

Daarom doe ik mijn job graag ...
Ik hou van de variatie in de job van assistent. Elke dag 

hetzelfde doen, zou niet voor mij zijn. Nu kom ik bij de cliënt 

en denk ik bij mezelf: wat brengt de dag? En ja, soms vraagt 

het extra puzzelwerk om bijvoorbeeld het verlof van een 

collega op te vangen, of een uitstap te regelen voor de 

cliënt op een dag waar geen assistentie is. 

We zoeken zoveel mogelijk de cliënt in zijn thuissituatie te 

ondersteunen waar nodig!

Mijn job als PASVU-assistent,  
echt wel boeiend!


