bijstandsorganisatie door gebruikers

CONTA CT
fovig & inclusie vlaanderen

ZOOM vzw
Albert Giraudlaan 24
1030 Brussel
0468 406 606
info@zoomvzw.be
www.zoomvzw.be

BI JS TA ND VOOR
EN DOOR GEBRUIKERS

ZOOM

Een telefoonnummer per provincie:
Antwerpen: 0468 408 401
Limburg: 0468 408 402
Oost-Vlaanderen: 0468 408 403
Vlaams-Brabant & Brussel: 0468 408 405
West-Vlaanderen: 0468 408 406

in functie van je PersoonsVolgend Budget:
• ZOOM maakt je wegwijs in de reglementen
• ZOOM helpt je om contracten af te sluiten
• ZOOM onderhandelt met zorgaanbieders
• ZOOM helpt je om je administratie in orde
te houden
• ZOOM bekijkt samen met jou alle
mogelijkheden om de juiste ondersteuning
te kunnen kiezen
• ZOOM legt je uit hoe je verantwoording aflegt
aan het VAPH
ZOOM doet dit zowel voor minderjarigen met
een Persoonlijk Assistentie Budget, als voor meerderjarigen met een PersoonsVolgend Budget.

Verantwoordelijke uitgever: Bert Goossens, Albert Giraudlaan 24, 1030 Brussel

Dit doet ZOOM voor jou

ZOOM is een initiatief van

Je hebt een
PersoonsVolgend
Budget gekregen.
Wat nu?

HOE WORD JE LID
VAN ZOOM?

WAAR ZOOM
V OOR STAAT
•

•

Elk verhaal is anders en uniek. Er bestaan

•

Mail naar info@zoomvzw.be

•

Bel ons op 0468 406 606

geen standaardantwoorden op de vragen
zoektocht naar een optimale besteding.

ondersteuning het beste voor jou is.
Het kan zijn dat je als lid genoeg hebt
aan duidelijke en volledige informatie per
telefoon of mail. Maar ook een huisbezoek
om samen alle mogelijkheden te
verkennen en eventueel een eerste plan
van aanpak op te stellen, kan.
ZOOM helpt met objectieve informatie om
het ondersteuningsplan om te zetten in
effectieve ondersteuning.
ZOOM onderhandelt mee contracten,
registreert overeenkomsten en neemt een
aanzienlijk deel van de administratie voor
zijn rekening.
ZOOM blijft je klankbord gedurende het
hele traject. Indien nodig sturen we
samen bij.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 50 euro.

DIENST VERLENING OP MAAT

je behoeften en bespreekt met jou welke

te staan en zo betere beslissingen te nemen
•

ZOOM respecteert steeds je eigen keuzes

•

ZOOM gelooft in de meerwaarde van een
betrokken en hartelijke omgang met jou

•

die budgethouders tegenkomen in hun

ZOOM luistert naar je verhaal, analyseert

transparant advies om sterker in je schoenen

Surf naar www.zoomvzw.be
en vul het lidmaatschapsformulier in

Het lidmaatschap geeft je niet alleen
recht op een dienstverlening op maat
tegen een interessant uurtarief,
maar laat je ook genieten van een
voordeeltarief bij onze partners.

ZOOM helpt je met deskundig, eerlijk en

ZOOM is ongebonden

