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ONDERSTEUNINGSAANBOD  

ADO Icarus tracht personen met een beperking die ondersteuning aan te bieden die hen toelaat op 

een volledig autonome manier vorm te geven aan hun leven en zelfstandig hun eigen 

verwachtingen en ambities waar te maken. 

Bij het realiseren van deze missie vertrekt ADO Icarus vzw vanuit een duidelijke visie op de 

persoon met een beperking en op zijn plaats en rol in de samenleving: het burgerschapsmodel. 

 

De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan in tien verschillende 

ondersteuningsregio’s in Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huidige ondersteuningsregio’s 

Toekomstige ondersteuningsregio’s  
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ONDERSTEUNINGSREGIO ZOLDER 

De dienst voor zelfstandig wonen in Zolder wordt 

sinds 1991 door ADO Icarus beheerd. Er zijn 13 

personen ingeschreven in de dienst. Daarbuiten 

worden in de regio zes personen ondersteund die 

beschikken over een PAB (persoonlijk assistentie 

budget) en persoonlijke assistentie inkopen bij 

ADO Icarus.  

 

Een van deze zes budgethouders woont in de nabijheid van 

de ADL-centrale waardoor deze gebruiker tevens beroep kan 

doen op de permanentie, aangeboden door de dienst voor 

zelfstandig wonen. 

In Zolder is er een aangepaste minibus beschikbaar. 

Verschillende gebruikers, onder meer uit de regio Zolder, 

doen beroep op het aangepast vervoer. 

 

ONDERSTEUNINGSREGIO DIEST 

 

 

De dienst voor zelfstandig wonen 

in Diest is voorlopig gehuisvest 

in de wijk Speelhof.  In de loop 

van 2014 zal de nieuwe dienst in 

de woonwijk Bergveld Den Ren 

voltooid zijn.  

 

Op 31/12/2012 waren in de regio Diest acht personen ingeschreven in de dienst voor zelfstandig 

wonen. Eén gebruiker wordt middels een persoonsvolgende 

convenant door de dienst ondersteund. Daarbuiten worden drie 

personen middels een convenant overbruggingszorg 

ondersteund in hun thuissituatie in afwachting van de voltooiing 

van de nieuwe dienst. In de ondersteuningsregio Diest worden 

tevens drie budgethouders ondersteund door ADO Icarus door 

middel van het inschakelen van  persoonlijke assistentie. 

Verder doen twee gebruikers van de regio beroep op 

dienstencheques, aangeboden door DC Icarus. 
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ONDERSTEUNINGSREGIO DENDERLEEUW 

In de ondersteuningsregio Denderleeuw is de 

dienst voor zelfstandig wonen erkend voor 12 

personen met een fysieke beperking: 11 personen 

zijn ingeschreven in de dienst voor zelfstandig 

wonen en één persoon wordt ondersteund door de 

dienst mits een convenant overbruggingszorg. In 

de regio wordt samengewerkt met de 

verpleegdienst Curatio.  

Negen gebruikers van ADO Icarus doen beroep op de verpleegdienst. Via 

deze samenwerking wordt getracht het aanbod van assistentie, geleverd 

door de dienst voor zelfstandig wonen, en de verpleging, geleverd door 

Curatio, beter op elkaar af te stemmen. Bijkomend worden in de regio 

Denderleeuw vijf personen met een PAB-budget ondersteund die bij ADO 

Icarus persoonlijke assistentie inkopen.  

 

ONDERSTEUNINGSREGIO HASSELT 

De dienst voor zelfstandig wonen in 

Hasselt is gelegen in de wijk ‘De Nieuwe 

Winning’ in Sint-Lambrechts-Herk en is in 

1997 opgestart. De dienst beschikt over 12 

ADL-woningen. Twaalf gebruikers zijn 

ingeschreven in de dienst voor zelfstandig 

wonen. Drie budgethouders wonen in de 

nabijheid van de dienst waardoor zij tevens 

beroep kunnen doen op de permanentie (24 uren/24 en 7 

dagen/7) die door de dienst wordt geleverd. Twee 

budgethouders worden op afspraak in hun thuissituatie 

ondersteund via het inschakelen van persoonlijke assistentie. 

Enkele gebruikers van de regio doen tevens beroep op DC 

Icarus (dienstencheques) voor huishoudhulp.  Vanuit de regio 

Hasselt wordt tevens een persoon met een persoonsvolgende 

convenant ondersteund. 
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ONDERSTEUNINGSREGIO MENEN 

De dienstverlening in de regio Menen werd enkele jaren geleden opgestart. De dienst omvat tien 

gezinswoningen en twee aangepaste 

appartementen. Twaalf gebruikers worden 

ondersteund via de dienst voor zelfstandig wonen. 

De verpleegdienst Curatio werkt er samen met ADO 

Icarus om het aanbod van assistentie in de dienst 

voor zelfstandig wonen en de verpleging beter op 

elkaar af te stemmen en te integreren. Voor de 

regio Kortrijk en Menen beschikt ADO Icarus over 

een aangepaste minibus waarmee een chauffeur 

van ADO Icarus en enkele vrijwilligers aangepast vervoer verzorgen voor de gebruikers van ADO 

Icarus. 

 

ONDERSTEUNINGSAANBOD HALLE EN BEERSEL 

In de ondersteuningsregio  Halle en Beersel worden twee 

ADL-clusters ontwikkeld. In Halle wordt sinds 2008 

ondersteuning verleend vanuit de ADL-centrale. Een aantal 

woningen aan de Wielewaallaan en in de wijk Rodenem zijn 

reeds gerealiseerd. Eind 2013 – begin 2014 worden in de wijk 

Vogelweelde vier bijkomende woningen voltooid. De bouw van 

de  ADL-centrale en de ADL-woningen in Beersel bevindt zich 

momenteel in de planningsfase.  

In de regio worden momenteel 16 personen met een fysieke handicap ondersteund. Er worden 

zowel personen ondersteund vanuit de ADL-centrale van de dienst 

voor zelfstandig wonen als in hun thuissituatie op afspraak. In de 

regio zijn er twee personen met een PGB (persoonsgebonden 

budget) en vier personen met een PAB die gebruik maken van het 

ondersteuningsaanbod van ADO Icarus. Eén persoon is 

ingeschreven in een plaats DIO (dienst inclusieve ondersteuning). 

Om aangepast vervoer aan te bieden aan de gebruikers van ADO 

Icarus wordt samengewerkt met het OCMW van Halle.  
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ONDERSTEUNINGSAANBOD GINGELOM 

In de regio Gingelom zijn tien gebruikers ingeschreven in 

de dienst voor zelfstandig wonen en twee gebruikers 

worden in hun thuissituatie ondersteund mits een 

convenant overbruggingszorg. Daarbuiten worden er drie 

gebruikers ondersteund die beschikken over hun eigen 

budget. Er is een nauwe samenwerking met de 

verpleegdienst Curatio: 

dertien gebruikers uit de 

regio doen er beroep op. 

Ook maken enkele gebruikers gebruik van het aanbod van DC 

Icarus (dienstencheques). Er wordt samengewerkt met het OCMW 

van Gingelom om aangepast vervoer aan de gebruikers van ADO 

Icarus te kunnen aanbieden.  

 

ONDERSTEUNINGSAANBOD DENDERMONDE 

In de ondersteuningsregio Dendermonde is er een verscheidenheid aan ondersteuningsvormen. 

Tien gebruikers in de regio beschikken over een 

eigen budget (een PAB, een PGB of een 

verzekeringsuitkering) en doen beroep op 

ondersteuning van ADO Icarus om hun 

ondersteuning  te organiseren. Een aantal van hen 

woont in de buurt van de ADL-centrale waardoor ze 

tevens beroep kunnen doen op de permanentie 

aangeboden door de dienst voor zelfstandig wonen. 

Eén gebruiker wordt ondersteund via de 

ondersteuningsvorm ‘dienst inclusieve ondersteuning’. Elf gebruikers zijn ingeschreven in de dienst 

voor zelfstandig wonen en één persoon met een persoonsvolgende convenant wordt vanuit de 

dienst in Dendermonde ondersteund. Acht gebruikers maken gebruik van de verpleegdienst 

Curatio. 
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ONDERSTEUNINGSREGIO  LOMMEL 

De ADL-cluster van de dienst voor zelfstandig 

wonen van Lommel is gelegen in de wijk 

Heersebergen en omvat 12 ruime ADL-woningen. 

Daarbuiten wordt één persoon in haar eigen 

woning, in de buurt van ADL-centrale, door de 

dienst ondersteund. Dertien gebruikers zijn 

ingeschreven in de dienst. In de regio Lommel 

wordt ook de ondersteuning georganiseerd van 4 

budgethouders (PAB) die persoonlijke assistentie inkopen bij ADO Icarus. Eén persoon wordt 

ondersteund in een plaats geïntegreerd wonen. Zes gebruikers doen beroep op dienstencheques 

(DC Icarus) voor poetshulp. 

ONDERSTEUNGSREGIO KORTRIJK 

In de sociale woonwijk ‘De Lange Munte’ is de 

dienst voor zelfstandig wonen van Kortrijk 

gelegen met 12 ADL-woningen. In totaal zijn 

14 gebruikers (waarvan twee koppels) 

ingeschreven in de dienst voor zelfstandig 

wonen. ADO Icarus beschikt over een 

minibusje dat voor de regio Kortrijk en Menen 

aangepast vervoer verzorgt voor de gebruikers 

van die twee diensten. Ook de verpleegdienst 

Curatio is actief in Kortrijk. 

SEMI-INTERNAAT NIET-SCHOOLGAANDEN 

In 2012 werden 12 kinderen en jongeren met autisme ondersteund in het A-Huis, gelegen in Sint-

Truiden. Vanuit het A-Huis worden twee personen met autisme ondersteund die beschikken over 

een persoonsvolgende convenant. 

VRIJWILLIGERSWERK 

ADO Icarus organiseert vrijwilligerswerk. In 2012 waren er 20 

personen die ADO Icarus vzw inschakelden om hun 

vrijwilligerswerk te organiseren. 40 vrijwilligers hebben zich 

ingezet voor de gebruikers en/of de organisatie. 
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In totaal worden 181 

gebruikers ondersteund 
door ADO Icarus. Z
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Ingeschreven dienst zelfstandig 
wonen 

13 8 11 12 12  10 11 13 14  104 

Convenant overbruggingszorg  3 1   9 2     15 

Persoonsvolgende convenant  1  1    1   2 5 

Geïntegreerd wonen         1   1 

Diensten inclusieve 
ondersteuning 

     1  1    2 

Semi-internaat niet-
schoolgaanden 

          12 12 

PAB-budgethouders 5 3 5 5  4 1 7 4   34 

PGB-budgethouders      2  1    3 

Personen met 
verzekeringsuitkering 

1      2 2    5 

             

TOTAAL 19 15 17 18 12 16 15 23 18 14 14 181 

             

Verpleegdienst Curatio   X  X  X X  X   

Aangepast vervoer X X  X  X X   X   

DC Icarus (dienstencheques) X X     X X X    
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PERSONEEL 

PERSONEELSAANTAL 

Op 31 december 2012 had ADO Icarus vzw 292 personeelsleden in dienst: 10 voltijdse en 282 

deeltijdse personeelsleden. Dit zijn 177,1 voltijdse equivalente eenheden (VTE). 
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PERSONEELSVERGADERINGEN 

Vier maal per jaar worden in elke ondersteuningsregio personeelsvergaderingen georganiseerd. 

Tijdens de personeelsvergaderingen worden thema’s behandeld die te maken hebben met de 

organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening. 

Voor de personeelsleden die tewerk gesteld zijn in de centrale zetel wordt een drietal keer per jaar 

een stafvergadering georganiseerd. 

 

HET VERZUIMBELEID 

Een verzuimcoëfficiënt per werknemer, per ondersteuningsregio en voor de totale organisatie wordt 

berekend en gehanteerd om de afwezigheden te objectiveren. Deze verzuimcoëfficiënt houdt 

rekening met het aantal afwezigheden en het aantal dagen afwezigheid. 

De verzuimcoëfficiënt is een objectieve maatstaf om een personeelslid al dan niet te onderwerpen 

aan een medisch onderzoek. 

De verzuimcijfers worden maandelijks tijdens de vergadering van het CPBW opgevolgd. 
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PREVENTIEBELEID 

Ook in 2012 werden er aanpassings- en verfraaiingswerken aangebracht in enkele ADL-centrales. 

Deze werden uitgevoerd door de eigen klusjesdienst. 

In 2012 werd een nieuw Globaal Preventieplan opgesteld voor de vijf volgende jaren.  

Dit houdt in: 

 Het uitvoeren van R.I.E.’s  (risico inventarisatie en 

evaluatie) in alle diensten van ADO Icarus. 

 Het categoriseren van de risico’s. 

 Het opstellen van een Globaal PreventiePlan. 

 Het opstellen van een JaarActiePlan. 

 

Tien verschillende preventieopdrachten werden uitgevoerd in 2012, verspreid over de verschillende 

regio’s.  

Met de externe preventiedienst Mensura werd gewerkt aan een efficiëntere samenwerking. 

Vijf arbeidsongevallen werden aangegeven in 2012, alle zonder blijvende letsels. In totaal hadden 

deze arbeidsongevallen 64 verletdagen tot gevolg. 

 

SOCIALE VERKIEZINGEN 

In mei 2012 vonden ook bij ADO Icarus sociale verkiezingen plaats.  

 

Volgende afgevaardigden voor de werknemers werden verkozen voor de ondernemingsraad: 

EFFECTIEVEN PLAATSVERVANGERS 

Marijke Koopmans Linda Noerens 

Luk Poismans Marc Melon 

Veerle Vanderstraeten Wendy Stouten 

Veronique Mesters Diane Plessers 

Lieve De Ryck Winnie Van De Velde 

Annemie Van Vlierden  

Patrick Van Zundert  
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Voor het CPBW werden volgende afgevaardigden voor de werknemers verkozen: 

EFFECTIEVEN PLAATSVERVANGERS 

Linda Noerens Luk Poismans 

Marijke Koopmans Veerle Vanderstraeten 

Lieve De Ryck Wendy Stouten 

Winnie Van De Velde Marc Melon 

Patrick Van Zundert Annemie Van Vlierden 

Diane Plessers  

 

VORMINGSINITIATIEVEN IN 2012 

Het vormingsbeleid van ADO Icarus strekt zich 

uit over zowel het instroombeleid als de 

retentie. Op het niveau van de instroom 

beschikt ADO Icarus naast een uitgewerkt 

beleid inzake de opmaak en verspreiding van 

vacatures, ook over een onthaalbeleid voor 

nieuwe assistenten. Op het vlak van retentie 

worden middels een jaarlijks VTO-plan 

vormingsinitiatieven gepland, op basis van de 

verschillende personeelsfuncties binnen ADO 

Icarus. Dit VTO-plan wordt jaarlijks ook 

voorgelegd aan de ondernemingsraad.   

 

Inloopassistentie 

Inloopassistentie maakt deel uit van het onthaalbeleid van ADO Icarus. 

Nieuwe assistenten worden gedurende hun eerste drie diensten 

opgevangen en begeleid door een inloopassistent die hen wegwijs 

maakt. De focus ligt op de overdracht van de visie van ADO Icarus op 

ondersteuning van personen met een handicap, naast kennismaking met 

de werkvloer en de uitvoerbare taken. Het initiatief tot inloopassistentie 

werd reeds in 2008 genomen. Gezien wijzigingen in het personeelskader 

in de verschillende regio’s, werd een bevraging onder de 

dienstverantwoordelijken ingericht om nieuwe inloopassistenten te 

benoemen. De nieuwe inloopassistenten werden door het dagelijks 

bestuur goedgekeurd. In 2013 wordt vervolgens voorzien in een vorming 

en bespreking van het protocol inzake inloopassistentie.  
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Introductiecursus 

De introductiecursus werd in 2012 vier keer ingericht. Deze cursus wordt halfjaarlijks en per regio 

georganiseerd voor nieuwe assistenten en omvat zowel inhoudelijke als praktische opleidingen. 

Tijdens de maand maart werd de introductiecursus bijgewoond door 14 assistenten uit de regio’s 

Kortrijk, Menen, Dendermonde, Denderleeuw en Halle en acht assistenten uit de centra voor 

zelfstandig leven van Limburg en Diest. Tijdens de maand november werd deze cursus nogmaals 

ingericht voor respectievelijk zeven en vijf nieuwe assistenten.  

Assertiviteit 

ADO Icarus heeft het versterken van de assistenten middels vormingen assertiviteit zoals reeds 

opgestart in 2011 verder doorgetrokken en geïntensifieerd. Via het aantrekken van een externe 

deskundige werden in alle centra voor zelfstandig leven vormingen ingericht inzake assertiviteit. In 

de meeste diensten werd deze vorming verdeeld over twee dagen. Daarnaast werd voorzien in een 

verdere uitdieping van de thematiek. 

Overig vormingsaanbod assistenten 

Vanuit het jaarlijkse VTO-plan, werden onder meer volgende vormingen voorzien: 

 Functioneringsgesprekken: toelichting inzake functioneringsgesprekken op basis van 

nieuwe formulieren voor het voeren van deze gesprekken 

 Tevredenheidsenquete: toelichting van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij 

de gebruikers uitgevoerd in 2011 aan de assistenten.  

 Bezoek algemeen directeur: Eddy Denayer bezocht verschillende centra voor zelfstandig 

leven. De opzet van deze vergaderingen was te luisteren naar de vragen van assistenten 

en toelichting te geven bij de actuele tendensen binnen de organisatie.  

 Vanuit Klavis-VTO werden drie dagen ingericht omtrent het thema EHBO.  

 Ad hoc vormingen: er werden verschillende ad hoc vormingen ingericht op basis van de 

noden vanuit de centra (hef- en tiltechnieken, diabetes, NAH, afstand & nabijheid,…).  

Vorming dienstverantwoordelijken, staf en directieleden 

Verschillende staf- en directieleden namen deel aan 

vormingen die gerelateerd zijn aan hun specifieke 

taken.  

Voor dienstverantwoordelijken werd een 

gemeenschappelijke vormingsdag inzake PAB 

ingericht. Daarnaast werden vooral op individuele 

basis vormingen en trainingen bijgewoond.  
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Trefdagen 

Ook dit jaar werd er weer enthousiast gebruik 

gemaakt van de trefdagen om de teamspirit in de 

verschillende diensten optimaal te houden.  

Sommige diensten zochten het avontuur op. Het 

personeel van Kortrijk ging muurklimmen en 

boogschieten terwijl die van Menen elkaar 

bekampten met een paintballgeweer. Als afsluiter 

dansten ze tot in de vroege uurtjes.  

In Maastricht lieten de assistenten van Diest hun 

innerlijke detective los en speelden een levensecht 

Cluedospel. 

Anderen namen van de gelegenheid gebruik hun creativiteit te 

tonen. Onder de deskundige leiding van een kunstenares maakten 

de assistenten van Dendermonde plaasteren beelden rond 

begrippen als dienstbaarheid, empathie en discretie.  

Ook het team van Halle ging de creatieve toer op. Na een intense 

bewegingssessie op het ritme van Afrikaanse percussie en een 

rustgevende meditatie, mochten ze schilderen en waanden zich 

ware Picasso’s. 

Hasselt ging voor een vleugje geschiedenis en cultuur naar het 

Gallo Romeins museum van Tongeren.  

De assistenten van Zolder genoten van de natuur en fietsten naar 

Maaseik. Onderweg bezochten ze chocolaterie ‘Bonaparte’ in Elen. Daar ontdekten ze hoe de 

lekkernij gemaakt wordt en proefden ze uiteraard de heerlijke smaak van verse chocolade. 

Het personeel van Denderleeuw zakte af naar Limburg en 

verkende Maasmechelen en omgeving per scooter.  

In de film ‘Intouchables’ zagen de assistenten van Lommel hoe 

Driss, een jonge ex-delinquent uit de Banlieue van Parijs, een 

eigen invulling gaf aan het begrip ‘Persoonlijke Assistent’. Een 

etentje in de binnenstad van Hasselt en een bezoek aan de 

kerstmarkt maakten hun trefdag compleet. 
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BESTUUR EN GEBRUIKERSINSPRAAK 

“Niets over ons, zonder ons” was destijds de slogan waarmee personen met een beperking op 

straat kwamen voor inspraak en medezeggenschap. ADO Icarus wil een organisatie zijn waarin 

gebruikers daadwerkelijk de kans krijgen om de ondersteuning die ze ontvangen mee vorm te 

geven. Om dit mogelijk te maken, bestaan er verschillende inspraakorganen en zijn de gebruikers 

vertegenwoordigd in de algemene vergadering en de raad van bestuur. 

ALGEMENE VERGADERING 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2012 volgende 26 leden: 

Jos Willems Willy Camps Josée Vanroy 

Werner Wyckmans Greta Jacobs Jo Bollen 

Greta Daniëls Kathleen Van Looy Jan Creemers 

Dirk Gryseels Eddy Herrebout Inge Ranschaert 

Jokke Rombauts Marcella De Wijngaert Liliane Lemmens 

Maarten Carmans Rita Jonkmans Danny Reviers 

Paul Droogmans Marc Van Leynsele Benny Forier 

Janna Lange Peter Lambrechts Reinhart Niesten 

Hélène Thijs Sarah Stemgée  

RAAD VAN BESTUUR 

De raad van bestuur van ADO Icarus is als volgt samengesteld: minstens 2/3de van de raad van 

bestuur is samengesteld uit personen met een handicap. Minstens de helft hiervan (dus minstens 

1/3de  van het totaal aantal bestuursleden) zijn gebruikers van ADO Icarus. Op deze wijze tracht 

ADO Icarus te garanderen dat de dienstverlening ‘ten dienste’ staat van de gebruikers. 

Op 20 juni 2012 werd een nieuwe raad van bestuur samengesteld door de algemene vergadering.  

Jos Willems Willy Camps Josée Vanroy 

Greta Jacobs Hélène Thijs Janna Lange 

Jan Creemers Dirk Gryseels Chris Iemants 

Inge Ranschaert Kathleen Van Looy Marcella De Wijngaert 

Liliane Lemmens Maarten Carmans Rita Jonkmans 

Reinhart Niesten Bennie Forier Jokke Rombauts 

Sarah Stemgée   

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Willy Camps 

Secretaris Chris Iemants 

Schatbewaarder Jan Creemers 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2012 op volgende data 

 15 februari  18 april 

 20 juni  29 augustus 

 17 oktober  19 december 
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DAGELIJKS BESTUUR 

Het dagelijks bestuur was op 31/12/2012 als volgt samengesteld: 

Voorzitter Willy Camps 

Algemeen directeur Eddy Denayer 

Bestuurslid Kathleen Van Looy 

Het dagelijks bestuur stuurt de dagelijkse werking van de organisatie, bereidt de vergaderingen 

van de raad van bestuur en van de algemene vergadering voor en waakt over de uitvoering van de 

beslissingen die door de raad van bestuur en door de algemene vergadering genomen worden. 

DE GEBRUIKERSRAAD EN HET GEBRUIKERSOVERLEG 

Om gebruikersinspraak te garanderen is er in elke ondersteuningsregio een plaatselijke 

gebruikersraad en op niveau van de organisatie een gebruikersoverleg.  

De gebruikersraad is het plaatselijk overlegorgaan. In dit overlegorgaan wordt per 

ondersteuningsregio advies en/of informatie geformuleerd omtrent alle onderwerpen die te maken 

hebben met de ondersteuning binnen die regio en de ontwikkelingen die zich op dit vlak voordoen.  

Elke gebruiker die een ondersteuningsovereenkomst heeft afgesloten met ADO Icarus kan deel 

uitmaken van deze gebruikersraad, dus zowel personen 

van de dienst zelfstandig wonen als budgethouders, 

personen die ondersteund worden met DIO (diensten 

inclusieve ondersteuning),... Deze raad komt samen op 

vraag van minstens twee gebruikers of als de 

vertegenwoordiger van de gebruikers (mandaat) de 

raad samenroept. De gebruikersraad kan ook worden 

samengeroepen op vraag van de directie. 

Elke plaatselijke gebruikersraad heeft een vertegenwoordiger in het overkoepelende 

gebruikersoverleg. In het gebruikersoverleg komen de vertegenwoordigers van alle 

ondersteuningsregio’s samen. Daarnaast nemen ook vertegenwoordigers van de raad van bestuur 

deel aan deze vergadering.  

Met dit gebruikersoverleg wil ADO Icarus onder meer zorgen voor een goede doorstroming van 

informatie en communicatie tussen de raad van bestuur en de gebruikersraden, inspraak 

verschaffen in belangrijke principes en documenten, advies vragen omtrent de verschillende 

aspecten van de ondersteuning, enz….  
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Het gebruikersoverleg kan zelf thema’s op de agenda 

plaatsen, adviezen uitbrengen op vraag van de raad van 

bestuur of op eigen initiatief. Het gebruikersoverleg 

vergadert minimaal drie maal per jaar. Om praktische 

redenen wordt er in twee groepen vergaderd: een groep 

voor de regio’s West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het 

arrondissement Halle/Vilvoorde en een tweede groep voor 

de regio Limburg en het arrondissement Leuven. Minstens 

één vergadering op jaarbasis is gezamenlijk. 

 

In juni 2012 werden volgende vertegenwoordigers verkozen voor het overkoepelende 

gebruikersoverleg: 

Diest Greta Jacobs 

Gingelom Sofie Vanaenrode 

Dendermonde Katleen Hermans 

Denderleeuw André Ledegen 

Halle Guus Janssens 

Hasselt Marc Blomme 

Kortrijk Chris Iemants 

Lommel Jan Van De Langeberg 

Menen Mireille Devillé 

Zolder Jos Willems 

DE AANWERVINGSCOMMISSIE 

De gebruikers van ADO Icarus worden betrokken bij de aanwerving van assistenten. Telkens 

wanneer openstaande betrekkingen ingevuld moeten worden, vinden sollicitatiegesprekken plaats 

met kandidaat-assistenten. De sollicitatiegesprekken worden afgenomen door een 

aanwervingscommissie waarvan de dienstverantwoordelijke en afgevaardigden van de gebruikers 

van de betrokken ondersteuningsregio deel uitmaken. De aanwervingscommissie beoordeelt de 

kandidaturen en maakt een advies in verband met mogelijke aanwervingen op.  

Tijdens de verkiezingen van juni 2012 werden volgende gebruikers verkozen voor de 

aanwervingscommissies. 

Diest Greta Jacobs 

Gingelom Fred Hendrickx 

Dendermonde Elyse Van Damme 

Denderleeuw Joke Van Eetvelde 

Halle Ingrid Peetroons 

Hasselt Sylvia Vanderveken 

Kortrijk Chantal Taveirne 

Lommel Marie-Jeanne Van Elsen 

Menen Julie Leurs 

Zolder Liliane Lemmens 
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DE EVALUATIECOMMISSIE 

Assistenten worden op bepaalde scharniermomenten geëvalueerd. Met deze evaluatie wil de 

organisatie waken over de kwaliteit van de geboden ondersteuning en waar nodig bijsturen.  

Per ondersteuningsregio worden twee gebruikers 

verkozen om te zetelen in de evaluatiecommissie 

samen met de betrokken dienstverantwoordelijke. De 

evaluatiecommissie heeft als taak de globale 

evaluatie gegeven door de gebruikers te beoordelen, 

eventueel bijkomende informatie aan te brengen en 

specifieke aandachts- en werkpunten aan te duiden. 

De totale evaluatie omvat ook een evaluatie van de 

dienstverantwoordelijke. Op basis van de resultaten 

van de evaluatie door de gebruikers, de evaluatie 

door de dienstverantwoordelijke en het verslag van de evaluatiecommissie maakt de 

dienstverantwoordelijke een evaluatierapport op en geeft een advies aan het dagelijks bestuur.  

 

Tijdens de verkiezingen van juni 2012 werden volgende gebruikers verkozen voor de 

evaluatiecommissies. 

Diest Dirk Jaspers 

Greta Jacobs 

Gingelom Kris Taverniers 

Anja Smisdom 

Dendermonde Jos Vandersmissen 

Jeroen De Puydt 

Denderleeuw Iris Baetens 

Halle Martha Goyens 

Marie-Paule Derauw 

Hasselt Bas Sneyers 

Heidi Holemans 

Kortrijk Benny Van Ryckeghem 

Danny Debaere 

Lommel Els Geussens 

Anna Michiels 

Menen Viviane Vannieuwenhuyse 

Elien Bulcke 

Zolder Greta Daniëls 

Jean-Pierre Claes 
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SAMENWERKING EN NETWERKEN 

ADO Icarus werkt samen met tal van partners. Met deze samenwerking of netwerkvorming tracht 

de organisatie volgende doelstellingen te bereiken: 

 het aanbod en de kwaliteit van de ondersteuning verhogen; 

 ondersteuning op maat van de gebruiker realiseren; 

 de inspraak en de deskundigheid van de gebruikers bevorderen; 

 zorgen voor een efficiëntere inzet van middelen en personeel; 

 de ontwikkelingen in het gehandicaptenbeleid en de zorgsector in het algemeen opvolgen; 

 innovatie op het gebied van ondersteuningsmogelijkheden opvolgen. 

ADO Icarus zoekt samenwerkingsverbanden op lokaal niveau met reguliere diensten en 

organisaties om een zo breed mogelijk aanbod te realiseren voor haar gebruikers. Indien nodig 

wordt dit aanbod gerealiseerd door een zusterorganisatie van ADO Icarus , met name DC Icarus 

voor dienstenchequesactiviteiten en Curatio voor verpleging. 

SAMENWERKING MET DIENSTENCENTRUM OF DC ICARUS 

In 2009 werd de zusterorganisatie DC Icarus opgericht met als doel erkende dienstencheques-

activiteiten aan te bieden aan de gebruikers.  

De werking van Dienstencentrum Icarus wordt georganiseerd vanuit de centra voor zelfstandig 

leven die ADO Icarus beheert. Zowel gebruikers van een dienst zelfstandig wonen als 

budgethouders kunnen via dienstencheques beroep doen op DC Icarus voor aangepast vervoer, 

boodschappen doen, een maaltijd bereiden, poetsen, was en strijk. Twintig gebruikers maakten in 

2012 gebruik van het aanbod van DC Icarus en per 31/12/2012 waren er zeven personeelsleden in 

dienst. 

SAMENWERKING MET CURATIO VZW 

ADO Icarus werkt samen met de thuisverplegingsdienst Curatio om een breder aanbod van 

ondersteuningsmogelijkheden mogelijk te maken en om in de diensten voor zelfstandig wonen de 

wachttijden op een aanvaardbaar peil te houden. In de ondersteuningsregio’s Denderleeuw, 

Dendermonde, Menen, Gingelom en Kortrijk was Curatio vzw in 2012 actief. In 2012 deden 47 

patiënten beroep op de verpleegdienst Curatio en waren er 15 personeelsleden in dienst.  

SAMENWERKING MET FOKUS OP EMANCIPATIE VZW 

ADO Icarus vzw werkt reeds jarenlang samen met Fokus op Emancipatie. Fokus op Emancipatie is 

een vereniging die als doel heeft personen met een beperking, met het oog op hun emancipatie en 

maatschappelijke integratie, ondersteuning en advies te verlenen aangaande assistentie, 

hulpmiddelen en aanpassingen. Alsook personen die hen hierbij assistentie verlenen op te leiden, 

te adviseren en te ondersteunen.  
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In het werkjaar 2012 uitte de samenwerking tussen ADO Icarus en Fokus op Emancipatie zich, net 

zoals in de voorgaande werkjaren, op verschillende vlakken zoals fondsenwerving, administratie, 

boekhouding en onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Om onafhankelijke cliëntondersteuning goed uit te bouwen werden er, naast ADO Icarus en Fokus 

op Emancipatie, nog andere partners betrokken (VAPH-voorzieningen, gebruikersorganisaties, 

verwijzers en reguliere diensten). In 2011 hebben deze partners zich formeel verenigd in het NOC, 

het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning dat personen met een beperking en hun netwerk 

op een vlotte en correcte manier wil helpen bij het vinden van een antwoord op al hun 

ondersteuningsvragen.  

NETWERK ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 

Zoals hoger reeds werd vermeld, werd in 2011 het Netwerk 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (NOC) formeel opgericht. Het 

Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning is samengesteld uit VAPH-

voorzieningen, gebruikersorganisaties, verwijzers en reguliere diensten. 

Hierdoor zijn alle relevante geledingen betrokken bij de uitbouw van de 

werking en organisatiestructuur van NOC.  

Het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning stelt zich tot doel 

onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan personen met een 

(vermoeden van) beperking en/of hun sociaal netwerk. Concreet 

betekent dit dat NOC informatie, advies en cliëntondersteuning biedt aan personen met een 

beperking en hun netwerk die op zoek zijn naar ondersteuning bij het uittekenen en realiseren van 

hun levensplan. Met andere woorden, NOC ondersteunt personen met een beperking en hun 

netwerk in hun zoektocht naar ondersteuning op maat. 

Echter, naar aanleiding van de oprichting van DOP Limburg, waar NOC sterk bij betrokken was, 

werden de partners van NOC verplicht om grondig na te denken over de doelstelling en de werking 

van de organisatie. Vandaar dat de partners in het najaar van 2012 diepgaande wijzigingen hebben 

doorgevoerd in de organisatiestructuren, de werking en de doelstellingen van NOC. De bedoeling 

van de partners was om vanaf 1 januari 2013 te starten met het vernieuwde NOC waar de 

deskundigheid, de methodieken en instrumenten, de financiële en personele middelen van de 

partnerorganisaties samengebracht en ingezet worden binnen één nieuwe organisatiestructuur. 

In het najaar van 2012 werden reeds een aantal stappen gezet om op 01/01/13 van start te 

kunnen gaan met het nieuwe NOC. Zo werd er bijvoorbeeld een NOC-team opgericht bestaande uit 

personeelsleden van een aantal partners van NOC. Ook ADO Icarus ziet het belang van het NOC en 

stelt eveneens een personeelslid 9 uur per week vrij om voor het NOC te werken. 
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DE AKKERBOOM 

In september 2010 is activiteitenboerderij ‘De Akkerboom’ tot stand gekomen door een 

samenwerking tussen Fokus op Emancipatie, ADO Icarus, Open Thuis Limburg, Intesa, BC Ter 

Heide en De Wroeter. 

‘De Akkerboom’ biedt personen met een 

beperking op diverse vlakken zinvolle 

dagactiviteiten aan en tracht hun 

zelfredzaamheid te verbeteren. Er wordt 

kleinschalig gewerkt, rekening houdend met 

ieders mogelijkheden, beperkingen en 

interesses. ‘De Akkerboom’ werkt op vraag en 

op maat van de persoon met een beperking. 

Er worden zowel activiteiten voor personen 

met een fysieke als verstandelijke beperking 

aangeboden. Twee gebruikers van ADO Icarus (een gebruiker  uit Diest en een gebruiker uit 

Zolder) gaan wekelijks naar ‘De Akkerboom’.  

In 2012 zijn er heel wat aanpassingen en verbeteringswerken uitgevoerd. Zo werd er een 

toegankelijk toilet geplaats en werden verharde toegangspaden aangelegd. De klusjesmannen van 

ADO Icarus vzw helpen met de verbouwingen en met het verbeteren van de toegankelijkheid van 

de boerderij.  

Opdat ook rolstoelgebruikers zouden kunnen tuinieren, werden verhoogde plantenbakken 

geplaatst. Bij de aankoop en het ontwerpen van tuingereedschap werd rekening gehouden met het 

advies van de gebruikers. 

De klusjesmannen hebben eveneens een aantal aanpassingen gedaan aan de keuken en richtten 

een extra ruimte in voor het ontvangen van groepen. 

Op 29 september 2012 werd een eerste 

opendeurdag georganiseerd zodat een breder 

publiek kennis kon maken met de werking en 

doelstellingen van de activiteitenboerderij. De 

talrijk opgekomen bezoekers waren enthousiast 

en de bezielers van ‘De Akkerboom’ in hun 

opzet geslaagd. De opendeurdag was een goede 

aanzet tot één van de doelstellingen voor 2013, 

namelijk het uitbreiden van de doelgroep zodat 

zoveel mogelijk mensen zich kunnen thuisvoelen 

op boerderij. 

In 2013 wil ‘De Akkerboom’ eveneens een educatief programma uitwerken zodat scholen en/of 

groepen er terecht kunnen voor een rondleiding. 
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KENNISCENTRUM WOONZORG BRUSSEL 

ADO Icarus werkt nauw samen met het 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Het 

kenniscentrum werkt in opdracht van de 

Vlaamse Overheid en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie strategieën uit om 

ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk 

thuis te kunnen laten wonen.  

Bij de realisatie van het Pieter & Pauwelproject 

in Brussel doet ADO Icarus beroep op de expertise en het netwerk van het kenniscentrum. 

Eddy Denayer, algemeen directeur van ADO Icarus, is lid van de raad van bestuur van het 

kenniscentrum. 

SAMENWERKING MET TOEGANKELIJKHEIDSBUREAU 

ADO Icarus vzw werkt samen met het Toegankelijkheidsbureau voor het opmaken en bijsturen van 

de bouwplannen voor de ADL-woningen. In 2012 werd beroep gedaan op de expertise van het 

Toegankelijkheidsbureau voor wat betreft: 

 de nieuwbouw in Diest; 

 de verbouwing van een klooster tot 12 ADL-wooneenheden in Emelgem – Izegem; 

 de realisatie van vier bijkomende ADL-woningen in Vogelweelde – Halle. 

KLAVIS 

Klavis vzw is een koepelorganisatie waarin buiten ADO Icarus volgende Limburgse voorzieningen 

vertegenwoordigd zijn: Open Thuis Limburg, Mané en Intesa.  Sedert enkele jaren werkten deze 

voorzieningen reeds op een informele manier samen. Op 22 januari 2010 werd deze samenwerking  

geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.   

In de loop van het werkjaar 2012 vergaderde de nieuw geïnstalleerde raad van bestuur op 

maandelijkse basis. Op 14 maart 2012 zaten de directies van de vier 

voorzieningen rond de tafel tijdens een Denkdag. Tijdens deze 

Denkdag werden de eerste aanzetten gegeven voor de ontwikkeling 

van een Beleidsplan voor vzw Klavis. Op basis van deze 

brainstorming schreef Jaak Geurts, als voorzitter van vzw Klavis, 

een eerste versie van dit beleids- en actieplan uit. Dit voorstel werd 

ter bespreking, wijziging en aanvulling voorgelegd aan de directies 

en besturen van de partnerorganisaties tijdens de algemene 

vergadering op 13 juni 2012 en 14 november 2012.  

De werkgroepen die binnen Klavis werden opgericht om specifieke projecten uit te werken – zoals 

het VTO- en kwaliteitsbeleid – bleven ook in 2012 actief.  
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INTERNATIONAAL SAMENWERKINGSPROJECT MISSING LINK (GRUNDTVIG 

PARTNERSHIPS PROGRAMME) 

Het Grundtvig  programma is één van de Europese programma’s in het kader van het globale  

Lifelong Learning Programme (programma voor levenslang leren). Het Grundtvig programma richt 

zich vooral tot alle vormen van opleiding voor volwassenen buiten het reguliere onderwijs. Binnen 

het Grundtvig programma zijn er verschillende subprogramma’s actief. Eén ervan is het 

partnerships programma, waarbij organisaties uit verschillende landen van de EU samen een 

leerproject trachten te realiseren.  

 

Het partnerschapsproject ‘Missing Link’ loopt over 24 maanden, van 1 augustus 2012 tot 31 juli 

2014. Het project is een gevolg van een 

vervolg op het PREVI-project waaraan 

ADO Icarus de twee voorbije jaren 

meewerkte. Tijdens de realisatie van het 

project PREVI stelden de projectpartners 

vast dat ouders van kinderen met een 

beperking in Bulgarije, Roemenië en 

andere Oost-Europese landen niet of 

nauwelijks worden erkend en betrokken bij 

de opvang en opvoeding van hun kind.  

 

Nochtans stellen belangrijke beleidsteksten van de Verenigde Naties en de Europese Unie  

 Dat kinderen met een beperking het recht hebben om te leven en op te groeien in hun eigen 

gezin.  

 Dat ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van hun 

kinderen.  

 Dat de overheid de plicht en de taak heeft om ouders en gezinnen van kinderen met een 

beperking de ondersteuning te geven die nodig is om hun kind thuis op te vangen en groot te 

brengen.  

Juist omwille van deze cruciale rol van ouders en/of pleegouders 

in de opvang en opvoeding van kinderen met een beperking wil 

het project Missing Link ouders van deze kinderen uit 

verschillende Europese landen informeren, motiveren, 

ondersteunen en opleiden zodat zij hun taak als ouder ten volle 

kunnen opnemen. Bovendien zullen zij waar en wanneer mogelijk 

ook de nodige impulsen en opleiding krijgen om 

verantwoordelijkheid op te nemen in de organisatie en het 

management van de diensten en/of voorzieningen die hun kind ondersteunen.  
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Om de projectdoelstellingen te realiseren worden in het kader van het project ‘Missing Link’ 

volgende activiteiten ontwikkeld:   

 Rekrutering, selectie en voorbereiding van gemotiveerde 

ouders en/of pleegouders van kinderen met een beperking 

uit de verschillende partnerlanden.  

 Organisatie van werkbezoeken en workshops voor de 

ouders en medewerkers in de verschillende partnerlanden.   

 Opmaak en gebruik van een specifieke en 

gemeenschappelijke website die een permanente en 

intensieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen de 

partners moet mogelijk maken.  

 Organisatie van een slotconferentie waarop de resultaten van het project worden voorgesteld. 

 Ontwikkeling en publicatie van een handleiding die de verspreiding van de projectresultaten 

moet mogelijk maken.  

 

 

 

Naast vzw Klavis, die als promotor van het project optreedt, nemen volgende partners deel aan het 

project ‘Missing Link’: COMMPACT Europe 

(uit Birmingham, Groot-Brittanië), 

University of Gothenburg (Göteborg, 

Zweden), Municipality of Tjörn (Göteborg, 

Zweden) en The Spinal Cord Paralytics 

Association (Istanbul, Turkijë). De 

kandidaturen van de Bulgaarse organisatie, 

Samaritans Association, en de Roemeense 

organisatie, Heart of a Child, werden door 

de overheden van hun land niet als partner 

weerhouden.   
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NIEUWE PROJECTEN 

BRUSSEL 

In 2012 werd in Brussel verder gewerkt aan het zorgvernieuwend en sectoroverschrijdend 

Pieter & Pauwel-project. Het uiteindelijk doel is dat ADO Icarus Brussel een breed pakket aan 

ondersteuningsvormen zal aanbieden aan personen met een handicap en ouderen. Bij de 

ontwikkeling van dit project doet ADO Icarus beroep op de expertise en het netwerk van het 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Tevens kan er gerekend worden op een constructieve aanpak 

vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Eind 2011 werd het licht op groen gezet voor 

het Pieter & Pauwel-project in Neder-Over-Heembeek. ADO Icarus zal na de realisatie van deze 

bouw een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een dienst voor zelfstandig 

wonen uitbaten. Daarnaast omvat het Pieter & Pauwel-project ook een gemeenschapscentrum en 

bibliotheek.  

Aan de vooropgestelde doelstellingen werd ook in 2012 verder gewerkt. Zo 

organiseerden ADO Icarus en Kenniscentrum Woonzorg Brussel in samenwerking 

met andere Brusselse partners op 27 januari 2012 een studievoormiddag: 

‘KOMPAS…..wegverduidelijking voor mensen met een fysieke beperking’. De 

aanleiding voor deze studiedag was het verschil in organisatie en financiering 

binnen het welzijnsbeleid in Brussel. Mede doordat de rol van de OCMW’s niet is 

afgestemd op de Vlaamse regelgeving kent Brussel heel wat knelpunten. Het was 

voor ADO Icarus de gelegenheid om in Brussel in beeld te komen met haar 

werking. Het PAB-begrip werd uitvoerig toegelicht vanuit de 

ervaringsdeskundigheid van de gastsprekers. Een 50-tal belangstellenden woonden de studiedag 

bij, waaronder heel wat ervaringsdeskundigen en professionelen.  

2012 is ook het jaar waarin actief gezocht werd naar een geschikte locatie om te kunnen starten 

met een deelwerking van het multifunctioneel project met name het Lokaal dienstencentrum. Op 

1 januari 2013 zou het Lokaal dienstencentrum opstarten. Een eerder bezochtte locatie werd de 

uitvalbasis van de werking. Samen met het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard, dat ook 

in afwachting van het nieuwbouwproject ‘Pieter en Pauwel’ een tijdelijke locatie zocht, werd alles 

voorbereid om begin 2013 intrek te nemen in het Parochiecentrum van Neder- Over- Heembeek. 

Dit was meteen de kans bij uitstek om een mogelijke samenwerking op lange termijn af te toetsen.  
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In juni 2012 werd het experimenteel zorgvernieuwingsproject (VAPH) geëvalueerd. Een derde 

werkingsjaar werd niet toegekend omdat de doelstellingen niet ‘volledig’ overeenstemmen met het 

perspectiefplan 2020. Teneinde het waardevolle project 

niet op een abrupte wijze halt toe te roepen werd een 

overbruggingsperiode van 4 maanden toegekend. Op die 

manier kon de financiering verder gezet worden tot de 

opstart van het Lokaal dienstencentrum. Dit zou vanaf 

januari 2013 gesubsidieerd worden vanuit de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.  

Een naadloze overgang van subsidiemiddelen was het toekomstperspectief dat ADO Icarus toen 

had.    

Alles werd ingezet om in Neder-Over-Heembeek aan de inwoners te kennen te geven dat nieuwe  

Nederlandstalige initiatieven vanaf 2013 hun intrede gaan doen. Zo werd op 8 november 2012 een 

informatiebijeenkomst georganiseerd in het Militair Hospitaal waarop ADO Icarus zijn huidige 

werking, de start van het Lokaal dienstencentrum alsook de toekomstplannen inzake ‘Pieter en 

Pauwel’ kon uiteenzetten. Samen met twee andere nederlandstalige initiatieven inzake woonzorg 

werd dit een succes. 

Het ‘Pieter en Pauwel-project’ krijgt meer en meer vorm. Met de andere partners van het project 

vinden er overlegmomenten plaats om de infrastructuur van het multifunctioneel nieuwbouwproject 

te optimaliseren. Op 20 december 2012 werd op 

het College de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

ADO Icarus vzw goedgekeurd.  

Niet alles verloopt even vlot. De subsidie -

enveloppe vanuit de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor de werking van het 

Lokaal dienstencentrum dewelke voorzien werd vanaf januari 2013 zal verschoven worden naar 

mei 2013. Dit heeft heel wat voorhoofden doen fronsen. ADO Icarus vzw besliste om de periode 

zelf te overbruggen en het project gewoon zoals gepland verder te laten lopen. De continuïteit van 

de dienstverlening is hier prioritair.  

Met het vooruitzicht op de start van het Lokaal dienstencentrum op 7 januari 2013, kon de 

projectverantwoordelijke van Brussel de woelige bladzijde ‘werkingsjaar 2012’omdraaien.  
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NIEUWBOUW DIEST 

In 1997 ontving ADO Icarus vzw een erkenning voor een dienst voor zelfstandig wonen in Diest. De 

ondersteuning startte op 1 juni 1997. De huidige ADL-woningen, gevestigd in de wijk ‘Speelhof’, 

zijn slechts minimaal aangepast en dus niet geschikt voor personen met ernstige 

mobiliteitsproblemen.  

Al van bij de aanvang in 1997 was het de 

bedoeling een nieuwe ADL-cluster te 

integreren in een nieuwe woonwijk: 

‘Bergveld – Den Ren’, op een 100-tal 

meter verwijderd van de huidige cluster. 

Omwille van heel wat administratieve 

verwikkelingen duurde het 15 jaren eer 

de woonwijk ‘Bergveld – Den Ren’ werd 

gebouwd.  

De nieuwe woonwijk omvat 93 nieuwe sociale woningen waarvan 14 woningen zullen behoren tot 

de dienst zelfstandig wonen: 12 ADL-woningen met 2 slaapkamers en twee woningen met 3 

slaapkamers. De woningen zijn zeer ruim (+/- 140m²) en beschikken over alle modern comfort, 

tuin, carport en berging. In 2012 werd het Toegankelijkheidsbureau ingeschakeld voor adviezen 

omtrent het toegankelijk maken van de woningen. Op 21 september 2012 vond een 

persconferentie plaats om de nieuwe dienst kenbaar te maken. Buiten de bewoners van de huidige 

ADL-cluster zullen er ook een aantal nieuwe gebruikers ondersteund kunnen worden. De verhuis is 

voorzien voor de eerste helft van 2014. 

IZEGEM 

ADO Icarus bezit een vergunning voor de opstart van een nieuwe dienst voor zelfstandig wonen in 

Emelgem - Izegem. Inhoudelijk wil ADO Icarus met deze nieuwe cluster zorgvernieuwend werken 

door zich onder meer te richten op de doelgroep NAH (niet aangeboren hersenletsel). Voor de 

expertise ter zake zal ADO Icarus beroep doen op vzw UNIE-K. UNIE-K groepeert de provinciale 

voorzieningen voor personen met een beperking in West-Vlaanderen. 

In 2012 werden drie vergaderingen ingericht teneinde het project en de samenwerking met vzw 

UNIE-K verder uit te diepen. De samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt en goedgekeurd op 

de Raad van Bestuur van ADO Icarus op 20 juni 2012. Het doel van deze samenwerking is dat zes 

van de 12 plaatsen van de dienst voorzien worden voor personen met een NAH. Voor de expertise 

ter zake zal bij de exploitatie van de dienst worden samengewerkt met vzw ’t Venster, zowel wat 

betreft de ondersteuning van personen met een NAH, als bij het selecteren van cliënten en het 

aanwerven van personeel. ’t Venster maakt deel uit van vzw UNIE-K. 
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FINANCIEEL 

Hierna volgen een reeks financiële cijfers van ADO Icarus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De balans wordt per 31/12/2012 afgesloten met een totaal van 2.554.163,20 €.  

De vaste activa maken hier slechts een klein deel van uit (5,8 %) omdat ADO Icarus weinig 

eigendom heeft en alle locaties, waar ze actief is, huurt. De vaste activa zijn gestegen met 

31.236,48 €. Enerzijds is er geïnvesteerd in een nieuwe versie van het oproepsysteem, anderzijds 

worden de vaste activa afgeschreven.  

De vlottende activa bestaan hoofdzakelijk uit de tegoeden ten aanzien van het VAPH. 

  

BALANS PER 31/12/2012 

ACTIVA 

 

Boekjaar 2012 Boekjaar 2011 

Vaste Activa 148.404,61 117.168,13 

   IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 624,12 2.566,25 

    

  MATERIËLE VASTE ACTIVA 134.584,02 101.480,41 

   Installaties, machines, uitrusting 88.614,76 67.175,15 

   Meubilair en rollend materieel 31.368,70 24.293,77 

   Overige materiële vaste activa 14.600,56 10.011,49 

    

   FINANCIËLE VASTE ACTIVA 13.196,47 13.121,47 

  Borgtochten 13.196,47 13.121,47 

      

Vlottende Activa 2.405.758,59 2.259.267,20 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 2.259.267,20 2.390.093,14 

  Gebruikers  288.741,31 240.073,26 

  Vordering op VAPH 1.125.751,91 1.308.724,84 

  Andere vorderingen 41.823,54   

  Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 790.392,29 758.914,42 

  Over te dragen kosten 12.558,15 5.514,55 

  Verkregen opbrengsten 0,00 2.653,22 

   

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 146.491,39 68.140,86 

   

TOTAAL ACTIVA 2.554.163,20 2.575.402,13 
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PASSIVA 

 

Boekjaar 

2012 

Boekjaar 

2011 

Eigen vermogen 240.176,23 299.591,64 

  Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

  Overgedragen winst 257.087,84 248.934,19 

  Resultaat van het boekjaar -55.655,41 8.153,65 

  Subsidie provincie Limburg 0,00 3.760,00 

        

Voorzieningen en schulden op meer dan 1 jaar 130.818,47 380.818,47 

  Bankwaarborg Philips Properties 5.818,47 5.816,47 

  Straight loan 125.000,00 375.000,00 

        

Schulden op ten hoogste een jaar 2.164.621,27 1.878.777,35 

 

Ontvangen borgtochten 1.170,00 1.170,00 

  Leveranciers 33.780,90 34.950,91 

  Bedrijfsvoorheffing op lonen en wedden 87.224,18 97.812,60 

  RSZ op lonen en wedden 763.477,95 518.948,82 

  Te betalen netto lonen en wedden 355.977,50 348.865,24 

  Voorziening vakantiegeld 919.991,99 877.030,28 

  Ingehouden loonbeslag 224,93   

  Overige schulden 2.773,82   

 
 

  
 

Overlopende rekeningen 18.547,23 16.214,17 

  

  
 

  TOTAAL PASSIEF 2.554.163,20 2.575.402,13 

 

Het eigen vermogen daalt van 295.831,64 € eind 2011 naar een 240.176,23 € eind 2012. Deze 

afname komt overeen met een verlies van het boekjaar zijnde 55.655,41. 

Het vreemd vermogen op lange termijn bestaat hoofdzakelijk uit een straight loan van 

125.000 €. 

Het vreemd vermogen op korte termijn bedraagt 2.164.621,27 € en bestaat hoofdzakelijk uit:  

 Te betalen lonen en wedden december 2012; 

 Te betalen RSZ en bedrijfsvoorheffing december 2012; 

 Voorziening vakantiegeld. 
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RESULTATENREKENING 2012 

KOSTEN     

 

Boekjaar 

2012 

Boekjaar 

2011 

61 Diensten en diverse goederen 540.464,69 578.333,55 

Huisvesting (huur, water, elektriciteit, verwarming, verzekering) 158.650,52 157.704,83 

Oproepsysteem (GSM-kosten en onderhoud) 41.383,15 36.068,26 

Kantoorkosten en ICT 93.043,19 88.670,80 

Communicatiekosten (GSM, telefoon, post) 56.106,02 50.064,39 

Wagens (brandstof, onderhoud en verzekering) 20.978,88 22.677,60 

Vervoerdienst 8.363,14 8.696,69 

Publiciteit (advertenties, vieringen, beurzen) 4.929,08 6.169,81 

Projecten   36.243,94 

Door te factureren kosten  
87.763,58 103.360,13 

(onderverhuur, dienstverlening, PAB en vrijwilligers) 

Erelonen 11.243,22 9.338,98 

A-Huis 33.339,00 31.814,20 

Diverse 24.664,91 27.523,92 

 

  
 

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 8.448.271,01 8.090.193,99 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 7.066.295,59 6.779.169,24 

Sociale Maribel 114.534,91 129.642,49 

Persoonlijke assistenten 957.261,87 829.924,25 

Centrale Zetel 56.891,71 103.077,20 

Kosten eigen aan werkgever 65.050,76 67.057,77 

Woon-werkverkeer 86.119,57 78.779,44 

Arbeidsongevallenverzekering 36.104,45 33.966,54 

Kosten vergaderingen 7.059,24 11.085,63 

Verplaatsingskosten 5.348,39 6.612,37 

Nieuwjaarsfeesten – trefdagen 18.229,04 18.555,22 

Medische controle 17.863,95 24.712,14 

Andere personeelskosten 17.511,53 12.611,72 

    
 

63 Afschrijvingen 71.495,65 73.834,94 

 
  

 
64 Andere bedrijfskosten 34.326,25 31.131,71 

 
  

 
65 Financiële kosten 7.274,72 9.225,63 

 
  

 
66 Uitzonderlijke kosten 781,01 10.306,06 

 
  

 
69 Winst van het boekjaar 0,00 8.153,65 

 
  

 
TOTAAL DEBET 9.102.613,33 8.801.179,53 
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OPBRENGSTEN 

 

Boekjaar  

2012 

Boekjaar  

2011 

70 Werkingsopbrengsten 8.977.241,26 8.700.417,71 

 

Subsidies 7.566.333,25 7.376.023,67 

  Persoonlijke assistentie 1.038.904,93 955.012,02 

  Recuperatie huur-vervoer-klusjes 49.546,74 62.903,50 

  Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 42.267,96 41.303,44 

  Sociale Maribel 152.884,57 150.206,77 

  Projectsubsidies (inclusief Brussel) 69.405,00 61.504,00 

  Subsidies Lotto 8.359,98 0,00 

  Subsidies Vivo 2.595,23 2.425,13 

  Diverse toelagen 46.594,80 50.441,86 

  Giften 348,80 597,40 

  

  
 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 65.730,95 92.321,67 

 

  
 

75 Financiële opbrengsten 2.311,41 3.440,15 

 
  

 
76 Uitzonderlijke opbrengsten 1.674,30 5.000,00 

 

  
 

79 Verlies van het boekjaar 55.655,41 
 

   

TOTAAL CREDIT 9.102.613,33 8.801.179,53 

 

Globaal is de activiteit in 2012 toegenomen met 3 tot 4 %. De belangrijkste kost van de 

organisatie, met name de loonkosten, zijn met iets meer dan 4 % gestegen. Het feit dat de 

werkingsopbrengsten minder sterk gestegen zijn dan de personeelskosten uit zich in een verlies 

van het boekjaar van 55.655,41 €.  

Meer concreet is het verliest als volgt te verklaren. ADO Icarus wordt jaar na jaar geconfronteerd 

met een afname van bepaalde subsidies.  

 De afname van de “Lotto-subsidies”; 

 De halvering van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP); 

 Vermindering en afschaffing van provinciale subsidies; 

 Het niet-indexeren van de werkingskosten van het VAPH gedurende de laatste vier jaren. 

In 2011 konden deze maatregelen nog deels gecompenseerd worden door het ontvangen van 

financiële steun (onder meer Rotary). In 2012 uit de afbouw van subsidies zich meer in het 

resultaat. 
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Liquiditeit 

 

De liquiditeit geeft weer in welke mate de 

organisatie kan voldoen aan haar korte 

termijn betalingsverplichtingen. De 

verhouding vorderingen op korte termijn ten 

aanzien van schulden op korte termijn zou 

groter moeten zijn dan 1. 

 

 

Solvabiliteit 

 

De solvabiliteit kan gemeten worden door het 

aandeel van het eigen vermogen in het 

totaalvermogen uit te drukken. 

 

Het eigen vermogen schommelt doorheen de 

jaren tussen de 12 en 15 % van het totale 

vermogen. In 2012 neemt de solvabiliteit af 

door het verlies van het boekjaar. 

 

Ontvangen subsidies 

 

De ontvangen subsidies zijn de laatste 10 

jaren gestegen van 3.000.000 € naar bijna 

9.000.000 €. Tijdens deze periode werden 

enkele bijkomende diensten voor zelfstandig 

wonen uitgebouwd (Menen, Gingelom, 

Halle) en bood ADO Icarus ook 

ondersteuning aan personen in andere 

gesubsidieerde ondersteuningsvormen 

(diensten inclusieve ondersteuning, 

geïntegreerd wonen, semi-internaat niet-schoolgaanden, persoonsvolgende convenanten, ...). 

  



 

34 

 

Ontvangen directe financiering 

 

 

ADO Icarus biedt sinds 2005 ook ondersteuning 

aan personen die met hun eigen budget (PAB, 

PGB, verzekeringsmiddelen) assistentie inkopen 

bij ADO Icarus. Het aandeel hiervan neemt 

duidelijk toe doorheen de jaren. 

 

 

 

Evolutie van het eigen vermogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de overname van de Focus-diensten (Kortrijk, Hasselt, Dendermonde en Denderleeuw) diende 

een belangrijk verlies weggewerkt te worden. Door de jaarlijkse winst kwam ADO Icarus dit snel te 

boven en bedroeg het eigen vermogen in 2006 bijna 200.000 €.  

Sinds 2006 is de winst die gerealiseerd wordt opvallend lager. In 2012 is er een verlies waardoor 

het eigen vermogen afneemt. De organisatie heeft dan ook besloten om: 

 Haar werkingskosten nog beter te beheersen; 

 Haar financieel beleid sterker uit te bouwen; 

 Een werkgroep op te richten om op zoek te gaan naar bijkomende financiële steun. 

 


