Deelzorg
Want gedeelde zorg
is dubbele hulp!

Exxtra hulp voor zorgbehoevenden.
Een dienstverlening van TRIXXO Exxtra.

Exxtra

Deelzorg van Exxtra:
meer delen dan zorg alleen
Je kan wel wat hulp gebruiken
TRIXXO Exxtra springt bij. In de zoektocht naar de juiste fysieke zorg of uitvoerder
voor een klus. Je krijgt een budget voor ondersteuning van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH). Fijne extra. Dit kan je zeker aanwenden. Wij
bieden administratieve hulp, en extra zekerheid voor je assistenten.
Deelzorg: persoonlijke hulp op maat

Exxtra deelt zorg. Waar en wanneer je ze nodig
hebt. Of je nu budgethouder bent of niet. Of je
persoonlijk hulp wenst of bijstand zoekt voor
een naaste. Wij regelen alles. Ja, wij ont-zorgen.
Fysieke zorg, gezelschap, nachtelijk waken, …
door assistenten met een hoog inlevingsvermogen. Springen vandaag de buren, familieleden of
vrienden bij? Via ons zijn ze op en top verzekerd.
En genieten ze bovendien van een beter sociaal
statuut.

Exxtra voordelen voor:
•
•
•

De hulpbehoevende via aanvullende zorgassistentie die ‘matcht’.
De budgethouder via een perfecte match én
heldere administratieve en wettelijke bijstand .
De assistent via sluitende verzekeringen en
een voordeliger statuut.

Exxtra services
•

•
•

Persoonlijk contact. We zijn gemakkelijk
bereikbaar, via telefoon én mail. Heb je liever
een persoonlijk gesprek? Ook dat kan!
Prestaties doorgeven. Dat kan digitaal via ons
platform.
Handige hulpmiddelen. De loonsimulator op
ons platform berekent de bruto-nettoverhouding van je verdiensten. Overschrijd je de
fiscale limiet? Dan krijg je automatisch een
waarschuwing op het scherm.

Exxtra zorgen
Onze assistenten helpen jou met: algemene zorg, kleine klussen, boodschappen,
koken, het huishouden, kinderoppas, blijven slapen bij zorgbehoevende, transport, administratie, … Medische hulp bieden wij niet aan.

www.exxtra.be

Exxtra

Exxtra’s, specifiek
voor budgethouders

Onze
-factor

Supermensen bestaan niet. Als budgethouder krijg je veel op je bord.
Soms wordt het gewoonweg té veel. Dan zijn wij er. TRIXXO Exxtra is
een erkend zorgplatform. Dat haar goede zorgen voor jou openstelt. Heb
je een assistent? Laat hem/haar bijspringen via Exxtra. Dat biedt tal van
voordelen, voor je assistent én voor jou. Zoek je nog assistentie? Wij vinden vlot de perfecte match!

Wij helpen je in je regeling met
het VAPH en met je assistent.
Zo beperken we de rompslomp
voor jou.

Je zet je naasten in

Schakel jij als budgethouder vrienden, familieleden, buren, … in? Laat ze
dat voortaan doen via Exxtra. Wij regelen de vergoeding via jouw budget.
Hun voordeel? Ze hebben meteen een gepaste verzekering én houden
netto meer over. Jouw voordeel? Wij bezorgen alle documenten voor het
VAPH en voor je assistent. Zo ben je met alles in orde, en spaar je heel
wat tijd uit. Alles wordt netjes geregeld met je budget. Let wel: jij blijft
de baas. Jij blijft beslissen over de uit te voeren taken én het uurtarief!

Onze vergoeding voor dit alles?
Een kleine tussenkomst die we helder op jouw factuur vermelden.

1. Jij bezorgt ons maandelijks
een overzicht van het uurtarief
en de gepresteerde uren.
2. Wij bezorgen jou een keurige
factuur die je kunt betalen
via PVB Budget/PAB Budget
(VAPH).
3. Wij betalen jouw assistent
vlot en correct uit.
4. Een keer per jaar krijgt je
assistent van ons een overzichtelijke fiscale fiche.

Je zoekt nog een assistent

Wij hebben een pool met assistenten. Persoonlijk door ons gescreend,
mét ervaring in persoonlijke bijstand
voor mindervaliden of hulpbehoevenden. En vooral: met inlevingsvermogen. In overleg met jou vinden we
vlot de perfecte match.

Onze
-factor
•
•
•

Wij matchen je met de meest
geschikte assistent.
We regelen alles administratief.
Geen rompslomp!
Heb je een assistent? Via ons is
hij/zij verzekerd.

Exxtra’s voor iedereen die een
helpende hand kan gebruiken
Het kan zwaar zijn … continu hulp verlenen aan
iemand uit je naaste omgeving. Iemand met wie
je het beste voorhebt. Dus snak je soms naar
hulp. Naar iemand die je bijstaat in de zorg voor
jouw grootouders, ouders, zoon, dochter, broer,
zus, … Wij delen die zorg. En maken ze draaglijk
met Exxtra bijstand.

Hulp bij mantelzorg

Je maakt je zorgen over je alleenwonende ouders
of grootouders. Wat als ze vallen en geen hulp
kunnen inroepen? Wat als ze ’s nachts dringend
bijstand nodig hebben? Of regelmatig klagen dat
ze eenzaam zijn?

Exxtra neemt je zorgen weg. Wij regelen een
assistent die bij hen overnacht. En dus altijd in de
buurt is, als hen iets overkomt. Een persoon met
inlevingsvermogen. Die voor het slapengaan een
babbeltje slaat en ’s morgens met de glimlach
koffiezet. Die hun eenzaamheid wegneemt. Zodat de kinderen en kleinkinderen met een gerust
en aangenaam gevoel aan hun (groot)ouders
denken.

Hulp bij opvang

Je hebt regelmatig een halve of volledige dag
opvang nodig voor je kind, broer, kleinkind, …
Ook dan staan we voor je klaar. We reiken de ideale assistent aan. Ervaren, betrouwbaar en uit
jouw buurt. Doe je nu een beroep op vrienden of
familie? Via Exxtra blijven ze je bijstaan … mét
een sluitende verzekering. Zo is iedereen gerust!

Wat vinden zij extra aan Exxtra

Budgethouder
Donald - Bree

Assistent
Geert - Hasselt

Zorgbehoevende
Ann - Kuringen

“Mijn kind is mindervalide.
Hij gaat door de dag naar een
aangepaste school. Al jarenlang zorgen mijn vrouw en ik
voor hem als zijn assistent. Zijn
budget laat toe dat we daarvoor
vergoed worden. Daar doe je het
natuurlijk niet voor. Via Exxtra
wordt alles goed geregeld. Dat
geeft gemoedsrust. Ik ben nu
verzekerd en mijn statuut is ook
beter geregeld. Dat spaart ons
een pak tijd aan administratie.”

“Ik heb me bij Exxtra aangemeld
omdat ik, naast mijn job in de
bibliotheek, nog wat tijd over
had. En het zorgende spreekt
me aan. De mensen van Exxtra
hebben me ingezet bij een ouder koppel. Ze wonen nog zelfstandig. Maar de laatste tijd viel
de vrouw af en toe, en riep haar
echtgenoot hulp in bij de buren.
Die beelden spookten sindsdien
bij de kinderen door hun hoofd.
Daarom deden zij een beroep op
Exxtra voor het zoeken van een
geschikte assistent.
Ik kom ’s avonds langs, sla een
praatje en blijf slapen in de logeerkamer. Dat stelt de kinderen
gerust. En ’s morgens staat het
ontbijt lekker voor hen klaar.”

“Mijn vader is al jaar en dag
mijn assistent. Iemand van de
bijstandsorganisatie raadde ons
aan om deze hulp via Exxtra te
officialiseren. Daarom vroeg ik
Exxtra om alles over te nemen.
Dat ging vlot. Ze bezorgden
me de nodige documenten.
Die legde ik eenmalig voor aan
het VAPH. Nu verloopt alles via
Exxtra. En moet ik zelf geen
dingen meer uitzoeken.”

Zorg nodig?
Deel gerust jouw verhaal met ons.

Voor inlichtingen of een afspraak

Bel ons persoonlijk

0471 66 11 39
0471 66 38 25

Mailen kan ook via

exxtra@trixxo.be

Exxtra

www.exxtra.be

