
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO Icarus Denderleeuw zoekt: 

Jobstudent ADL-assistentie 

 
ADO Icarus: zelfstandig wonen voor personen met een handicap 
 
ADO Icarus vzw ondersteunt personen met een handicap die zelfstandig willen wonen en leven.  ADO Icarus biedt 
hiervoor een ruime waaier van ondersteuningsvormen aan (ADL-assistentie, PAB-assistentie, thuisverpleging, 
aangepast vervoer, vrijwilligerswerk, …). Centraal staat de autonomie van de persoon om zijn leven zelf vorm te 
geven.  
 
Als ADL-assistent lever je assistentie in een dienst voor zelfstandig wonen aan personen met een lichamelijke 
beperking. Deze personen wonen zelfstandig in aangepaste woningen en beschikken over de nodige hulpmiddelen.  
Omwille van hun lichamelijke beperkingen, hebben deze personen hulp nodig bij het uitvoeren van een aantal 
dagelijkse handelingen. Zij kunnen, middels een oproepsysteem, 24/24u een beroep doen op ADL-assistentie 
(activiteiten van het dagelijks leven) of krijgen assistentie op afspraak. Alle woningen bevinden zich binnen een 
straal van een kilometer van de ADL-centrale. Verplaatsingen worden met de fiets/te voet gedaan. 
 
 

Wat verwachten we van je? 
  
✓ Je bent een student van 18 jaar of ouder. 
✓ In eerste instantie werk je in de vakanties maar avondwerk en weekendwerk is ook mogelijk. 
✓ Je bent sociaal ingesteld. 
✓ Je respecteert de levenswijze van de gebruiker en voert opdrachten uit op vraag en aanwijzing van de gebruiker. 
✓ Je brengt respect op voor de persoonlijke levenssfeer en de privacy van de gebruiker. 
✓ Je hebt ervaring in de zorgsector. 
✓ Je werkt vanuit een menselijke en zorgzame houding. 

 
 
Voordelen: 
 
✓ Jouw ondersteuning biedt een meerwaarde in het leven van de persoon met een beperking. 
✓ Je krijgt een peter/meter ter beschikking (inloopassistentie). 
✓ Flexibele inzet, in overleg met de regiomanager. 
✓ Als jobstudent beschik je over een extra troef voor eventuele latere tewerkstelling. 
✓ Je krijgt intern opleiding om de adl-assistentie ten goede te kunnen uitvoeren. 
 

 
Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur een motivatiebrief + C.V. naar: 

ADO Icarus vzw | T.a.v. Leen Lankester 
Azalealaan 8/1 – 9470 Denderleeuw 

E-mail: leen.lankester@ado-icarus.be  
 

Voor meer informatie: 
www.ado-icarus.be 


