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Uitnodiging groepsgesprek met personen die zelf persoonlijk assistent zijn van een familielid met
een beperking
Beste mevrouw
Beste meneer
Een persoon met een beperking kan met zijn of haar persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijk
assistentie budget (PAB) zelf ondersteuning op maat realiseren. Dit budget kan volledig of gedeeltelijk
gebruikt worden voor de betaling van het loon van één of meerdere persoonlijke assistenten, en deze
kunnen ook een familielid zijn. Dit brengt de familieleden tot een belangrijke loopbaankeuze: nemen
ze de rol van persoonlijk assistent volledig of gedeeltelijk zelf op, of doen ze dit niet?
Het project 'Persoonlijk assistent: To be or not to be?' wil familieleden van personen met een
beperking, die voor een dergelijke loopbaankeuze staan, helpen bij het maken van een goede
beslissing. Dit willen we doen met een toolbox die familieleden kan bijstaan om tot een bewuste en
weloverwogen loopbaankeuze te komen. Om deze toolbox vorm te geven, verzamelen we ervaringen
en ideeën van verschillende personen.
Graag nodigen we u – als familielid dat er voor koos om (gedeeltelijk) zelf persoonlijk assistent te
worden – uit om deel te nemen aan het groepsgesprek op vrijdag 20 september 2019 van 13 tot 17
uur of zaterdag 21 september 2019 van 9 tot 13u in centrum Leuven. U zal eerst in een groep van
maximaal tien personen een groepsgesprek houden en nadien zal gevraagd worden hier op verder te
werken in een individuele opdracht. Het groepsgesprek zal 1 uur duren. Tussen het gesprek en de
individuele opdracht wordt een korte pauze gehouden. Daarna kan u aan de slag met de opdracht die
20 tot 60 minuten van uw tijd zal vragen.
Heeft u vragen of wenst u zich in te schrijven? Dit kan telefonisch door te bellen naar +32 16 19 33 69
of via e-mail naar magentatobe@kuleuven.be. Geef bij uw inschrijving aan of u een voorkeur heeft
voor 20 september (13 tot 17 uur) of 21 september (9 tot 13 uur). Naar gelang het aantal inschrijvingen
zal het groepsgesprek op één van deze twee data doorgaan.
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