
 

 

 

 

 

 

  

 

Ondersteuningsaanbod met woning in Diest (beschikbaar 
vanaf mei 2019)  
 

Je PVB inzetten voor 24/24u-assistentie met nog ruimte voor jouw andere zorgvragen? Dat kan!  
ADO Icarus heeft vanaf het najaar 2019 een open plaats voor een volwassen persoon/gezin met een 
lichamelijke beperking in een volledig aangepaste woning (ADL-woning). De woning is gelegen in Diest. 
Gebruikers bij ADO Icarus dienen niet 100% van hun PVB in te zetten voor 24/24u ADL-assistentie. 
Personen met een PVB kunnen er naast 24/24u ADL-ondersteuning, een beroep doen op een brede 
waaier van ondersteuning,…, naargelang de vraag en noden. 
 

Voor wie: 

• Volwassen personen die ervoor kiezen om echt zelfstandig te wonen en te leven.  
• Je hebt een lichamelijke beperking en daardoor nood aan ADL-assistentie/permanentie.  
• Je beschikt over een hoge mate van zelfredzaamheid. Personen met bijkomende beperkingen 

(cognitieve stoornissen, beperktere zelfredzaamheid, …) kunnen evenzeer ondersteund 
worden. Indien gewenst, wordt psychosociale ondersteuning geboden (hulp bij dagbesteding, 
administratie, netwerking,…).  

Aanbod: 

• ADO Icarus respecteert de levenswijze en privacy van de cliënt. Als cliënt ga je anderzijds op een 
respectvolle wijze om met de dienstverleners.  

• Inspraak: als cliënt kan je je kandidaat stellen voor een aanwervingscommissie, 
evaluatiecommissie. Er is tevens een gebruikersraad.  

• Volledig aangepaste woning binnen het sociale huurstelsel met koppeling van 24/24u ADL-
ondersteuning. 

• Omschrijving woning:   
o Recent nieuw gebouwd, volledig aangepast aan de noden van personen met een 

beperking 
o Volledig gelijkvloers 
o Grote living met open, aangepaste keuken 
o 2 grote slaapkamers waarvan 1 rechtstreeks grenzend aan de ruime, aangepaste 

badkamer 
o Apart gastentoilet 
o Grote inpandige garage 
o Ruime tuin met tuinhuis 



o Overdekt terras 
• ADO Icarus kan je tevens ondersteuning op afspraak bieden, thuis of op verplaatsing met het 

restbudget dat niet wordt ingezet voor 24/24u permanentie.   
• Mogelijkheid tot aansluiten bij dienstencheque-organisatie, psycho-sociale ondersteuning, hulp 

bij administratie, enz… 
• Afstemming van de zorgvragen 
• Beschikbaar vanaf het najaar 2019 

Voorwaarden:  

• Je beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB of vroegere PAB), of verzekeringsmiddelen.  
• Je hebt nood aan 24/24u ondersteuning voor lichamelijke ondersteuning. 
• De woning valt onder het sociale huurstelsel. Dit betekent dat je geen vastgoedeigendom in 

bezit mag hebben of bereid bent deze te verkopen binnen de termijn van één jaar. 

Kostprijs/werking:  

• Voor de 24/24u-permanentie wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer 80-85% van het PVB 
(afhankelijk van de hoogte van het PVB). Gebruikers bij ADO Icarus dienen niet 100% van hun 
PVB in te zetten voor 24/24u ADL-assistentie. 

• Samen met de regiomanager kan worden nagegaan of ADO Icarus jou kan verder helpen met 
het resterende budget voor jouw andere zorgvragen.  

Contactgegevens ADO Icarus:  

Bergveld 7 – 3290 Diest 
tel 013 32 77 00 – gsm 0472 95 33 24 
e-mail: dirk.roosen@ado-icarus.be 
 
 
(foto’s zie volgende pagina!) 
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