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Heb je een beperking en wil je graag op reis? 
Wil je graag ondersteuning bieden en iemand een onvergetelijke reis bezorgen?

De reiziger kan een PVF-budget hebben. Dit is een budget 
voor mensen met een beperking om de sociale integratie te 
bevorderen. Zo kunnen personen met een budget (deels) 
actief en zelfstandig in onze maatschappij mee functioneren.

Vanaf 1 januari 2017 start PVF. Dit bestaat uit 2 onderdelen 
namelijk PVB en BOB. 
PVB houdt in dat de persoon een budget krijgt afhankelijk 
van zijn/haar noden en behoefte.

 

PersoonsVolgende Financiering (PVF)

Samen op reis

WeTravel2 biedt reizen aan aan mensen met een fysieke beperking en hun gezin, vrienden en/of familie. Verder biedt 

WeTravel2 ook de mogelijkheid aan om zich te laten ondersteunen door een assistent. Hierdoor vertrekken elk jaar veel 

duo’s samen op reis voor een fantastische ervaring. 

Bij het samen op reis gaan horen wel enkele praktische en persoonlijke afspraken. Deze vindt u in deze folder. 

Waar begint het?

De reiziger gaat naar WeTravel2 en zal samen met hun naar een geschikte assistent zoeken. Er volgt een kennismaking. 

Indien dit positief verloopt, is er een match. 

Na deze match is het belangrijk om een vrijwilligerscontract of bediendecontract op te stellen tussen de partijen om 

ongemakkelijkheden deels te voorkomen. 

WeTravel2 zorgt voor dit contract via een partner.

In uw PVB-budget is er een deel vrij besteedbaar. Dit kan 
1800 euro zijn of 3600 euro. Dit is besteedbaar zonder 
onkostennota en kan dus gebruikt worden om een deel van 
jouw reis en/of assistent te financieren. 

Een ander deel van PVF is het BOB of Basisondersteunings-
budget. Dit budget bedraagt 300 euro per maand en is vrij 
besteedbaar. Er is geen bewijslast.

Bij meer vragen rond PVF of BOB contacteert u best een 
budgethoudersvereniging.



Als reiziger kan je kiezen om met je gezin, familie of vrienden te reizen, maar soms 
wil je zelf op reis gaan zonder familieleden of vrienden. Dan kan je kiezen voor een 
assistent. 

U kan uw verzekering aanspreken bij problemen zoals een 
ongeluk, bijvoorbeeld iemand valt, iemand annuleert met 
een geldige reden, er gaat per ongeluk een raam kapot etc. 
Volgende verzekeringen zijn zeker aan te raden om af te 
sluiten voor je op reis vertrekt:

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Reisbijstandsverzekering

Annuleringsverzekering

Familiale verzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Voor meer informatie richt u zich tot uw bank of mutualiteit.

Ik ben reiziger

Dit kan een vrijwilliger zij waarmee WeTravel2 samenwerkt, iemand die je zelf hebt leren 

kennen of vanuit een vacature die je kan plaatsen bij interim-bureau. 

Het is belangrijk om een kennismakingsgesprek te houden zodat er zeker een klik is. 

Belangrijke gespreksonderwerpen zijn: 

Geld: wie betaalt wat (drank, eten, excursies, vervoer, activiteiten, ...) van de reis? Welk type reis willen wij 

doen?

Tijdsbesteding: welke activiteiten wil ik doen?

Hulpverlening: hoeveel hulp heb ik nodig? Welke medische kennis moet mijn assistent hebben? Welke 

handelingen moet mijn assistent uitvoeren? Wie is mijn contactpersoon in nood en die van de assistent? 

Geheimhouding/privacy: hoe ga ik om met sociale media? Hoe ga mijn assistent om met sociale media? 

Wat met persoonlijke levenssfeer wanneer je samen op de kamer ligt? Bijvoorbeeld tijdens het omkleden. 

Welke medische info deel ik met mijn assistent?

Als eerste is het heel belangrijk om elkaar te leren kennen voor je op 
reis vertrekt. Zo kan er een vertrouwensband groeien. Dit zorgt voor 
een aangenaam contact bij vertrek.

Intermenselijke afspraken

Daarnaast is het ook heel belangrijk om goede afspraken te maken 

om zo een aangenaam mogelijke reis te ervaren. De assistent en 

reiziger kunnen zelf onderwerpen bespreken die ze belangrijk 

vinden. Hierboven hebben wij de voornaamste al opgesomd. Zo 

vermijd je onaangename momenten op reis . 

Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunnen beide partijen met een 

geruster hart op reis vertrekken.

Verzekeringen



Als assistent kan u verschillende statuten aannemen. U hebt de keuze om mee te 
gaan op reis als vrijwilliger, assistent als bediende of als mantelzorger.

Ik ben vrijwilliger/assistent

Vrijwilliger: u verwacht geen loon, hoogstens een kleine vergoeding.

Assistent als bediende: u wordt aangenomen als werknemer en ontvangt loon. Dit 

heet ook een PAB-assistent. 

Mantelzorger: u bent een naaste van de reiziger en gaat als vrijwilliger mee.

Je kan u als assistent inschrijven bij een interimkantoor of bij WeTravel2. Je kan ook bij assistentienet.be of een andere vrijwil-

ligerswebsite u registreren. 

Als assistent ga je op kennismaking met de reiziger. Het is belangrijk om hier enkele onderwerpen te bespreken zoals:

Geld: wie betaalt wat (drank, eten, excursies, vervoer, activiteiten, ...) van de reis? Welk type reis willen wij doen?

Tijdsbesteding: welke activiteiten wil ik doen als assistent en in mijn vrije tijd? 

Hulpverlening: Welke hulp heeft de reiziger nodig? Welke hulp kan ik geven? Welke medische kennis heb ik of is er nodig? Wie 

is mijn contactpersoon in nood?  Wie is de contactpersoon in nood van de reiziger? Is het nodig dat ik op 1 kamer lig met de 

reiziger?

Geheimhouding/privacy: hoe ga ik om met sociale media? Hoe ga de reiziger om met sociale media? Waar ligt mijn persoonli-

jke grens? Waar ligt de persoonlijke grens van de reiziger? Welke medische info wil ik weten van de reiziger?

Welke profiel heb ik nodig als assistent? 

Als je op reis gaat met elkaar zal je veel tijd samen spenderen. In de meeste gevallen is het niet zo eenvoudig om een juiste 

match te vinden met iemand. Onderstaande karaktereigenschappen zijn een richtlijn om een goede assistent te zijn. Toets dit 

ook af bij de reiziger. 

Sociaal ingesteld zijn

Passie voor reizen

Zin in een leuke tijd! Heb plezier!

Open staan voor mensen en hun netwerk

Wederkerigheid 

Autonomie naar elkaar toe

Vrije tijd en ruimte bieden waar nodig

Mensen kunnen aanmoedigen en opvangen wanneer er 

iets misloopt

Empowerment: Krachten en vaardigheden van 

mensen zien en gebruiken op reis

Gelijkwaardigheid 

Open staan voor hun kennis en vaardigheden

Respectvol, vertrouwelijk, geduldig en behulpzaam 

zijn

Maak je eigen grenzen en respecteer deze van de 

ander



travel without limits

WETRAVEL2

WeTravel2 - Kristof Steegmans
Herenthoutseweg 31b
2222 Wiekevorst

WWW.WETRAVEL2.EUWWW.FACEBOOK.COM/WETRAVELTOO

Tel : +32 14 700 600

Email : info@wetravel2.eu

Heeft u meer vragen of informatie nodig? 
U bent altijd welkom in ons kantoor of u kan ons bereiken via telefoon of mail.

Zoek ons op Facebook voor leuke foto’s en filmpjes!
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