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HIGHLIGHTS 2016  

 

ADO Icarus aanwezig op eerste ReLife Limburg beurs 

 

Op 15, 16 en 17 april vond in de Limburghal in 

Genk de eerste editie van de ReLife Limburg beurs 

plaats, gericht op mensen met een fysieke 

beperking. ADO Icarus was vertegenwoordigd.  

  

Nadine Claesen, de regiomanager van onze dienst 

in Hasselt vertelt: 

“Er was zeer veel interesse in onze organisatie en 

wat wij als organisatie te bieden hebben. De 

werking van zelfstandig wonen hebben we kunnen aantonen door het filmpje van Mario. Meerdere 

mensen stelden vragen over “Wat als we een budget krijgen, hoe pakken we dit aan?”. Heel wat 

vragen voor onze sociale dienst. Ook onze dienstenchequewerking, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, 

aangepast vervoer, NOC, PAB, verzekeringsdossier, de Akkerboom,… kwamen aan bod, dus er 

werden heel uiteenlopende vragen gesteld. Het allerbelangrijkste was dat we konden vertellen dat 

ADO Icarus bestaat. 

Mensen konden hun vragen ook neerschrijven op een formulier, daardoor kregen we bovendien zicht 

op waar in de provincie de hulpvragen zich situeren, zodat we eventueel infodagen kunnen 

organiseren in deze regio’s. We hebben ook contact kunnen leggen met andere hulpverleners om via 

hen ook nog eens onze werking uit te leggen, zodat zij ons kunnen bekendmaken aan de hulpvragers 

die zij begeleiden.” 

  

Start unieke alarmassistentie voor senioren 

 

In Denderleeuw is ons centrum voor zelfstandig leven in 2016 

gestart met alarmassistentie voor senioren. Denderleeuw is 

daarmee de koploper binnen ADO Icarus. Ook een aantal andere 

centra  zijn volop bezig met het uitwerken van de service. De 

dienstverlening kan een enorme meerwaarde betekenen voor alle 

senioren in de buurt van onze centra. 

  

Waar alarmassistentie voor senioren elders veeleer beperkt blijft tot het doorschakelen van een 

oproep van de senior in kwestie naar familieleden, neemt ADO Icarus een actieve rol in. Een senior 

die bij ons een oproep plaatst, wordt zo snel mogelijk bezocht door één van onze ADL-assistenten. 

Een voorwaarde om beroep te kunnen doen op onze dienstverlening is daarom wel dat de senior in 

de nabijheid van een ADL-centrale woont. Onze alarmassistentie loopt zowel overdag als ’s nachts 

en zorgt er bijgevolg voor dat heel wat senioren langer alleen kunnen blijven wonen. ADO Icarus 



 

3 
 

voorziet bij de aangesloten cliënten een oproepknopje (via een pols- of halsbandje), de kostprijs 

voor deze service bedraagt slechts 12,5 euro per maand. Bijkomend wordt er 20 euro gevraagd per 

oproep. 

 

Officiële voorstelling nieuwe dienst voor zelfstandig leven Emelgem 

(Izegem) 

 

Op 1 juli 2016 werd in Emelgem onze nieuwe dienst voor zelfstandig 

leven voorgesteld aan de lokale pers en buurtbewoners.  De 

interesse was groot. Ook heel wat potentiële gebruikers woonden de 

voorstelling bij. De nieuwe dienst zal in het voorjaar van 2017 de 

deuren openen, er zullen tweeëntwintig aangepaste appartementen 

zijn voor mensen met een fysieke beperking. 

  

Onder meer de krant van West-Vlaanderen en Radio 2, samen met vele tientallen buurtbewoners en 

personen met een beperking, kwamen luisteren naar de voorstelling van onze nieuwe dienst in 

Emelgem. Die zal worden ondergebracht op de oude kloostersite in de Prinsessestraat, die 

momenteel grote verbouwingswerken ondergaat. Twaalf van de tweeëntwintig aangepaste 

appartementen worden standaard voorzien van ADL-assistentie door ADO Icarus. De tien andere 

appartementen komen met de optie om ADL-assistentie in te kopen. Alle aangepaste appartementen 

worden verhuurd door huisvestingsmaatschappij De Mandel. In de nabije omgeving komen er nog 

eens vijf extra woningen voor zorgbehoevenden. 

  

Om een totaalpakket te verzekeren aan onze gebruikers zullen we naast ADL-assistentie ook 

aangepast vervoer, een klusjesdienst en de verpleegdienst Curatio aanbieden. Voor warme 

maaltijden kunnen de gebruikers terecht in het nabijgelegen Dorpshuis. Daar heeft het OCMW van 

Izegem een volledig rolstoeltoegankelijk dorpsrestaurant. Thuisbezorging is ook mogelijk. 

Dienstencentrum De Leest zal maandelijks een activiteit organiseren in het Dorpshuis en ook het 

Sociaal Huis vat er iedere week post. Dankzij een samenwerking met de vzw UNIE-K zijn ook mensen 

met een NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) welkom. 

  

De komst van ADO Icarus kan voor alle omwonenden een meerwaarde betekenen, ook als ze geen 

beperking hebben. Zij kunnen namelijk ook van alle extra diensten gebruik maken. Opvallend is het 

systeem van alarmassistentie voor senioren in de buurt. Als de oudere persoon alarm wil slaan, kan 

hij/zij op een knop duwen. Eén van de ADL-assistenten gaat zo snel mogelijk een kijkje nemen. De 

vzw onderneemt dus zélf actie, i.p.v. de kinderen of buren te alarmeren en het verder aan hen over 

te laten. Dit tegen een zeer democratische prijs waardoor het voor iedere oudere persoon mogelijk 

is om langer alleen thuis te blijven wonen. 

  

ADO Icarus zal in 2017 in Emelgem enkele tientallen vacatures openstellen voor de verschillende 

functies. 
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Werken aan nieuw Lokaal Dienstencentrum in Brussel  
 

Begin juni zijn de graafwerken aan een nieuw gebouw voor onder meer ons Lokaal Dienstencentrum 

(LDC) in Neder-Over-Heembeek gestart. 

Een centrumbezoekster vertelt: 

 

“Op maandag 6 juni werden we blij verrast tijdens onze 3-maandelijkse centrumraad. Het laatste 

agendapunt was een korte maar stevige wandeling 

richting Peter Benoitplein. De 

centrumverantwoordelijke Conny Roekens – met 

goed gevulde rugzak op haar rug - vertrok samen 

met ons richting kerk! Ze vertelde ons dat we naar 

iets gingen kijken waar we al zo lang op gewacht 

hadden… En jawel hoor! We zagen van ver het stof 

opwaaien! De graafwerken waren begonnen. 

Velen konden hun ogen niet geloven. Beetje bibber 

in de stem, natte ogen… Je zou voor minder! De 

rugzak werd leeggemaakt en samen hebben we het glas geklonken op deze belangrijke dag. In 

afwachting van de officiële eerste steenlegging hebben wij alvast een klein feestje gebouwd! Santé!” 

 

Uitbreiding project “BuurtPensioen” 
 

Het project ‘BuurtPensioen’, dat ondergebracht en 

gesteund wordt in ons Lokaal Dienstencentrum in 

Neder-Over-Heembeek, kreeg een  uitbreiding naar het 

centrum en noorden van Brussel. Bovendien verscheen 

er een boek om andere wijken te inspireren. 

Het project ‘BuurtPensioen’ brengt senioren en mensen 

met een beperking in contact met andere wijkbewoners 

voor hulp bij een boodschap, een lift met de wagen, een uitstapje, wat administratie of gewoon een 

praatje. Een onderzoek leert dat één op acht Brusselaars soms hulp nodig heeft, maar niemand kent 

om dat aan te vragen. Er is dus wel behoefte aan een dergelijk initiatief. 

 

 

Begin juni werd dan ook beslist om het project uit te breiden 

naar het centrum en het noorden van Brussel. Het boek ‘Het 

BuurtPensioen’ werd gelanceerd ter inspiratie van andere 

wijken. Trekker van het boek was Tania Weyn, medewerker 

van ADO Icarus.   
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Voorbereiding van de organisatie op de persoonsvolgende 

financiering (PVF) 

Minister Vandeurzen zet met zijn Perspectiefnota 2020 de krijtlijnen uit voor het toekomstig beleid 

ten aanzien van personen met een handicap. Perspectief 2020 vertrekt vanuit het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. België ratificeerde dit VN-

verdrag op 2 juli 2009, waardoor de nadruk gelegd werd op een specifieke erkenning van de 

mensenrechten voor personen met een handicap. Het verdrag is een mensenrechtenverdrag en is 

een juridische uitdrukking van een wijziging van paradigma, van het traditioneel medische en 

beschermende model naar een model dat uitgaat van zelfbepaling, participatie en inclusie van 

personen met een handicap in de maatschappij. De onderliggende visie van dit VN-verdrag vindt 

men terug in het burgerschapsmodel. 

Perspectief 2020 heeft twee grote doelstellingen. Ten eerste is er in 2020 een garantie op zorg voor 

de zwaarst zorgbehoevenden en voor de personen met een handicap met de grootste 

ondersteuningsnood onder vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten. Ten tweede 

genieten in 2020 geïnformeerde gebruikers van vraag gestuurde zorg en assistentie in een inclusieve 

samenleving. 

De perspectiefnota stelt dat het succes waarmee de eerste doelstelling vervuld kan worden afhangt 

van een aantal belangrijke factoren, zoals het volume aan capaciteitsuitbreiding en bijzondere 

infrastructuur, een vernieuwde toegangspoort, de zorgregie die op provinciaal niveau, zo lang de 

schaarste aanhoudt, een stevige bemiddelings- en afstemmingsfunctie moet invullen, een zorg 

gerelateerde financiering, initiatiefnemers die de ruimte en flexibiliteit moeten krijgen om uit te 

groeien tot volwaardige ethische ondernemers, een goed gestructureerde sociale dialoog en 

bijzondere aandacht voor de werkomstandigheden van alle betrokken professionelen en opgeleide 

vrijwilligers, een overheid die intersectorale initiatieven ondersteunt en aanmoedigt, een eenvoudig 

cash payment systeem en tenslotte een andere opstelling van de VAPH administratie. Wat betreft de 

tweede doelstelling wordt aangehaald dat vraag gestuurde zorg lijnrecht staat tegenover aanbod 

gestuurde zorg. Vraag gestuurde zorg houdt in dat de persoon met een handicap over een kader en 

een aantal instrumenten beschikt, waardoor hij/zij de controle over zijn/haar ondersteuning zelf in 

handen kan nemen. Zij dienen, op collectief niveau, betrokken te zijn bij de belangrijke 

besluitvormingsprocessen rond de kwaliteit van zorg en ondersteuning van personen met een 

handicap. Op het individuele vlak betekent vraagsturing als hulpvrager toegang krijgen tot alle 

noodzakelijke informatie en zicht hebben op alle mogelijkheden tot ondersteuning die op diverse 

levensdomeinen beschikbaar zijn. Tegen 2020 moet de informatieverlening aan personen met een 

handicap uitgebreider en vollediger worden. Elke persoon met een handicap heeft in 2020 de 

mogelijkheid om een proces van vraagverheldering te doorlopen dat zijn neerslag krijgt in een 

ondersteuningsplan (het voortraject).  

Er is een lange weg afgelegd vanaf de jaren negentig tot eind 2016, begin 2017. Alles begon met de 

oefening rond zorggradatie die meer dan 10 jaar in beslag genomen heeft en bedoeld was om de 

bestaande middelen te herverdelen. 2017 is de start van de operationalisering van de PVF. De 

bijstandsorganisaties beginnen in kruissnelheid te komen, de gebruikers laten zich informeren, de 

ondersteuningscentra (her)organiseren hun ondersteuning binnen het PVF-gegeven, het Zorg 
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Zwaarte Instrument is in gebruik, aan iedere volwassen persoon met een handicap zijn punten 

toegekend die omgezet worden in een voucher en/of cashbudget, de toegangspoort is hertekend 

(BOB en RTH enerzijds, NRH anderzijds), het VAPH is een reorganisatie van haar werking gestart, 

iedere persoon met een handicap die het kan en wil kan via ‘Mijn Vaph’ zijn dossier opvolgen,… 

Iedere betrokken actor neemt zijn verantwoordelijkheid op en vervult zijn opdrachten naar best 

vermogen. ADO Icarus staat voor een grote uitdaging en geen eenvoudige opdracht.  

Het ondersteuningsaanbod van ADO Icarus binnen PVF:  

ADO Icarus heeft in 2016 haar ondersteuningsaanbod uitgewerkt binnen het nieuwe kader van 

persoonsvolgende financiering. Als organisatie moesten we daarbij niet met een wit blad starten. 

Reeds in 2010 werd het concept van ‘centra voor zelfstandig leven’  uitgewerkt. Hiermee willen we 

een brede waaier van dienstverlening aanbieden gericht op personen met een lichamelijke beperking. 

De opzet was om in elk centrum naast een dienst voor zelfstandig wonen ook PAB-dienstverlening, 

thuisverpleging, dienstencheques, vervoer en klusjesdienst aan te bieden. Het nieuwe 

ondersteuningsaanbod van ADO Icarus kon zeer goed worden geënt op dit raamwerk, dat immers 

veel nauwer aansluit bij een vraag gestuurde zorg. De uitdaging was dan nog wel om een 

kostprijsbeleid te ontwikkelen voor deze verschillende ondersteuningsvormen.  

Het ondersteuningsaanbod dat ADO Icarus in PVF wil aanbieden omvat volgende elementen: 

a) permanentie: het aanbieden van ADL-assistenten (24/24u) binnen de vroegere diensten voor 

zelfstandig wonen. Daarbij willen we evolueren naar een schaalgrootte van 18 tot 20 woningen. Er 

werd een progressief kostprijsmodel ontwikkeld, naargelang de budgethoogte. Bijzonder is dat we 

als organisatie opteren om ongeveer 15-20% van het huidige personeelsvolume niet meer in te 

zetten in permanentie. Op die manier maken we ruimte vrij voor andere ondersteuningsvormen die 

meer vraagsturing mogelijk maken.  

b) ondersteuning op afspraak: ondersteuning op afspraak is de opvolger van PAB-dienstverlening. 

Door het vrijmaken van ruimte in de permanentie is het ook mogelijk voor personen die vroeger 

gebruik maakten van permanentie om ondersteuning op afspraak te krijgen. We voorzien twee 

soorten:  

• 1-1 relatie: in een 1-1 relatie heeft een budgethouder/gebruiker een vaste assistent die hij 

zelf kiest voor ondersteuning op afspraak binnenhuis of buitenhuis. De budgethouder kan aan zijn 

assistent een zeer breed spectrum van taken vragen. Zowel organisatorisch als administratief is deze 

ondersteuningsvorm relatief intensief; daarom wordt een ondergrens voorzien van 8u/week waarop 

men minimaal beroep moet doen. De ondersteuning én de kostprijs zijn gebonden aan de assistent 

die aangeworven wordt. Als de assistent ziek is, is er geen vervanging, tenzij men dit expliciet vraagt.  

• Poule: ondersteuning op afspraak vanuit een poule van assistenten. Men kiest hier niet zelf 

de assistent, maar kan wel steeds rekenen op de afgesproken uren. Er is geen ondergrens van 

ondersteuning. Organisatorisch is de poulewerking eenvoudiger. De kostprijs is forfaitair bepaald.    

c) psycho-sociale ondersteuning: bovenstaande ondersteuning betreft lichamelijke assistentie. 

Toch kan het aangewezen of noodzakelijk zijn, om de zelfstandigheid te handhaven, om ook op 
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andere domeinen ondersteuning te geven: versterken van de zelfredzaamheid; zorgregisseur; 

administratieve ondersteuning; uitbouwen van een netwerk; gericht doorverwijzen;…. De 

regiomanager en in bepaalde mate de assistenten dragen op die wijze bij tot een zelfstandig leven.  

d) alarmassistentie: alarmassistentie is assistentie voor levensbedreigende situaties. Deze vorm 

van ondersteuning is niet combineerbaar met permanentie; de ondersteuning is met name gericht 

naar personen met een ondersteuningsnood die in een welomschreven straal van de ADL-centrale 

wonen. Het betreft hier ook niet noodzakelijk personen met een beperking. Met deze vorm van 

ondersteuning zet ADO Icarus de eerste stappen inzake sector overschrijdende ondersteuning. 

Hiermee kunnen de huidige centra voor zelfstandig leven op termijn ontwikkelen naar 

buurtondersteuningscentra voor een breed publiek.  

e) dienstencheques: personen met een beperking kunnen tot 2000 dienstencheques per jaar 

aankopen. Deze vorm van dienstverlening is sterk afgebakend maar kan niettemin een belangrijk rol 

spelen in het leven van personen met een beperking. Zo is het onder meer mogelijk om met 

dienstenchequemedewerker boodschappen te doen of zich met de wagen te laten verplaatsen. 

Bovendien is het een economische manier van besteding van het budget. 

f) vrijwilligerswerking: het vergoeden van vrijwilligers is een vorm van ondersteuning die door 

zeer veel budgethouders wordt gebruikt om een vrijwilliger te honoreren voor zijn inzet op een 

wederom budgetvriendelijke wijze. ADO Icarus neemt als erkende vrijwilligersorganisatie de 

administratie op zich, biedt hulp en advies.    

g) vervoer: aangepast vervoer neemt een belangrijke plaats in in het leven van personen met een 

beperking. ADO Icarus beschikt in bepaalde centra over aangepast vervoer. In de loop van 2017 wil 

ADO Icarus zich inschrijven in de MAV (mobiliteitscentrale aangepast vervoer) om haar aanbod aan 

een breed publiek ter beschikking te stellen.   

Naast deze vormen van dienstverlening, biedt ADO Icarus ook ondersteuning aan voor personen die 

niet over een PVB beschikking, door middel van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).  

Het gehele aanbod wordt door de regiomanager in zijn regio bekendgemaakt en georganiseerd. 

Hij/zij treedt daarin dus op als vertegenwoordiger van ADO Icarus. Met bovenstaand aanbod menen 

we tegemoet te komen aan de vraaggestuurde zorg zoals deze binnen PVF wordt voorzien. ADO 

Icarus heeft echter niet alle expertise in huis en zal gericht doorverwijzen naar collega-voorzieningen 

voor andere vormen van dienstverlening.  

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en gebruikersmandaten 

Overeenkomstig de statuten van de vzw dient de algemene vergadering om de vier jaar een nieuwe 

voorzitter voor de raad van bestuur te benoemen.  

Eind juni 2016 werd Jan Creemers 

benoemd als opvolger van Willy 

Camps.  

Jan Creemers was voordien 

penningmeester van de raad van 

bestuur. Willy Camps blijft zetelen 

in de raad als gewoon lid.  

Ook de vierjaarlijkse verkiezing van de gebruikers die zetelen in het gebruikersoverleg, in de 

evaluatiecommissie en in de aanwezigheidscommissie vond plaats in 2016. Sedert 1 juli 2016 zijn 

dit de verkozenen per centrum van ADO Icarus: 

  

  gebruikersoverleg evaluatiecommissie aanwervingscommissie 

Denderleeuw Daniël De Cock Yvan Volckaert Joke Van Eetvelde 

Dendermonde geen kandidaat 
Peter Staessens      

Jeroen De Puydt 

Arsen Dajambolatov 

Elyse Van Damme 

Diest Decroix Redgy 
Greta Jacobs 

Dekeyser Elisabeth 
Bert van De Velde 

Gingelom geen kandidaten Kris Taverniers Fredje Hendrickx 

Halle Dirk Gryseels 
Marie-Paule  Derauw     

Rudy Van Craenebroeck     
Jocelyne Hanssens 

Hasselt Jo Vanrusselt Sylvia Van der Veken Maarten Carmans 

Kortrijk Chris Iemants Debaere Danny Van Ryckeghem Benny 

Lommel geen kandidaten Huygelen Annemie Borgers Marina 

Menen geen kandidaten 
Brian Devos              

Kristof Meyfroodt 
Vandelanootte Laeticia 

Zolder Jos Willems Jos Cuppens Greta Daniëls 

  

Stroomlijning van de vrijwilligerswerking 

Het voorbije jaar heeft de vrijwilligerswerking binnen ADO Icarus een enorme groei doorgemaakt.  

Om alle administratie rond de vrijwilligerswerking vlot te laten verlopen, was een stroomlijning van 

de procedure nodig.  

Er werden een nieuw mailadres en telefoonnummer aangemaakt, exclusief voor de vragen van 

budgethouders en vrijwilligers omtrent de vrijwilligerswerking.  
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Voortaan kunnen zij terecht op vrijwilligers@ado-icarus.be. De mails worden op werkdagen dagelijks 

behandeld. Voor dringende of bijzondere vragen is er het nummer 011 85 84 66, waar budgethouders 

en vrijwilligers elke werkdag van 9.00 tot 12.00 terecht kunnen.  

Er werd ook gewerkt aan een nieuwe website, waar alle informatie 

aangaande de vrijwilligerswerking is opgenomen, alsook de nodige 

documenten zoals de aanmeldingsfiches, afsprakennota’s, 

onkostennota’s. De site www.vrijwilligerswerking.be, met bijhorend 

nieuw logo, ging begin 2017 online.  

 

Tevens werd er een nieuwe verzekering afgesloten bij Belfius Insurance.  

Het verschil tussen de oude en de nieuwe polis zit in de hogere bedragen die kunnen worden 

uitgekeerd bij een schadegeval. Indien de vrijwilliger bijvoorbeeld schade berokkent aan een 

budgethouder, dan is er in de nieuwe polis een dekking tot maximum € 12.500.000 bij lichamelijke 

schade en tot maximum € 625.000 bij materiële of stoffelijke schade.  

MUSIC FOR ADO bracht 23.600 € op!  

De laatste maanden van het jaar werd er naar goede gewoonte hard gewerkt om met verschillende 

acties geld in te zamelen voor ADO Icarus in het kader van Music for Life. De inzet werd beloond met 

een royale opbrengst van € 23.600!  

Die mooie opbrengst werd gerealiseerd door onderstaande acties:  

1. Powerkalender van Jo Vanrusselt 

Jo Vanrusselt, een gebruiker van de dienst in Hasselt en gepassioneerd 

fotograaf, maakte een jaarkalender voor 2017, met elke maand een 

stijlvolle powerfoto in zwart-wit van een persoon met een zichtbare 

beperking.  

Hij verkocht 500 exemplaren van zijn kalender en zamelde hiermee € 

3.700 in voor ADO Icarus. 

 

2. Speculaas en wenskaarten van Miet Boonen 

Net als vorig jaar verkocht Miet Boonen, ook een gebruiker van Hasselt, handgemaakte 

wenskaarten voor de feestdagen.  

Ook haar moeder stak weer de handen uit de mouwen en sloeg aan het bakken. Ze maakte 

heerlijke ovenverse speculaas en biscuit.  

De verkoop bracht in totaal € 1.106 op.   

 

3. Een warm lichtje voor de warmste week  

Aan de andere kant van het land, in de dienst in Kortrijk, maakten 

assistenten Ann Roose en Kristien Gernay mooie windlichtjes in cement. Dit 

was zo een onverhoopt succes dat de productie met moeite de bestellingen 

kon volgen. Er werden meer dan 200 stuks verkocht en dit bracht € 1.108 

in het laatje.  

mailto:vrijwilligers@ado-icarus.be
http://www.vrijwilligerswerking.be/
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4. Denderleeuw creatief 

En ook de assistenten van de dienst in Denderleeuw spraken 

hun innerlijke creativiteit aan. De verkoop van hun 

handgemaakte gadgets in retro-motiefjes (hoesjes voor 

papieren zakdoekjes, fopspeenhouders en sleutelhangers), 

zelfgemaakte choco en snoepzakjes was in totaal goed voor € 

1.207.   

 

5. Buurtborrel Lommel 

De dienst in Lommel organiseerde op wapenstilstand een buurtborrel waar de buurtbewoners 

rond gezellige vuurkorven een hartverwarmend jenevertje of ander drankje konden nuttigen.  

Hiermee werd € 380 ingezameld.  

 

6. Restaurantdag Diest 

Begin oktober organiseerde de dienst in Diest een restaurantdag. Van de opbrengst hiervan 

werd € 500 gestort aan Music for ADO.  

 

7. Kerstrozen op de markt in Halle 

De medewerkers van de dienst in Halle kropen op zaterdag 12 november voor één dag in de 

huid van marktkramer. Ze verkochten wafels en kerstrozen.  

De kerstrozen brachten € 225 op en er werden meer dan 100 pakken wafels verkocht.  

 

8. Wafelverkoop 

Niet enkel op de dienst in Halle, maar ook de diensten in Zolder, Lommel, Menen en Kortrijk 

verkochten heel wat wafels.  

De medewerkers van de centrale zetel verkochten wafels in de VIP tent van basketbalclub 

Hubo Limburg United, aan de ingang van de brasserie van de Corda Campus in Hasselt, in de 

hal van het Officenter in Hasselt en op de markt in Hasselt.  

In totaal werden er door de diensten en de centrale zetel samen meer dan 1.000 pakken wafels 

verkocht, goed voor een opbrengst van € 3.163,26.  

 

9. Corda Bowling Cup 

Samen met Corda Campus Hasselt organiseerde de centrale 

zetel op maandag 12 december voor het derde jaar op rij 

de Corda Bowling Cup. Met 28 ingeschreven ploegen was 

de Bowling Champion in Zonhoven volledig gevuld.  

De gemoedelijke strijd om de wisseltrofee leverde € 2.208 

op. Het team van Jabil ging voor de tweede maal met de 

trofee aan de haal.  
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10. Wielertocht for Life 

De kers op de taart was toch wel de 

Wielertocht for Life.  

Katie Denayer van de dienst in Halle 

vond maar liefst 90 deelnemers 

bereid om in uiterst gure 

weersomstandigheden vanuit de 

dienst in Halle naar de Schorre in 

Boom te fietsen.  

De moed van de deelnemers werd beloond met een duizelingwekkend bedrag aan sponsoring 

van € 10.000! 

 

Het totaalbedrag van onze eigen opbrengst werd nog aangevuld met een deeltje dat we krijgen 

van de opbrengst van de activiteiten van Studio Brussel (zoals de Warmathon, de verkoop van 

het vlammetje,…). Alles samengeteld goed voor een fantastisch resultaat van maar 

liefst € 25.739,89! 

De directie van ADO Icarus heeft besloten om dit bedrag over volgende projecten te verdelen:  

- Aanpassingen aan het nieuwe busje van Kortrijk/Menen 

Voor de diensten Kortrijk en Menen werd er een nieuw busje 

voor personenvervoer aangekocht. De aankoop werd deels 

gefinancierd door United Fund for Belgium. Vooraleer de Ford 

Transit echter geschikt is voor het vervoer van 

rolstoelgebruikers, dienen er nog heel wat kostelijke 

aanpassingen aan het voertuig te gebeuren. Dankzij Music for 

Life zullen de gebruikers van Kortrijk en Menen weldra in een 

gloednieuw aangepast busje vervoerd kunnen worden!  

- Verfraaiing van de ADL-centrale in Denderleeuw 

De centrale van onze dienst in Denderleeuw is dringend aan een nieuw likje verf toe. Daarnaast 

dienen er nog een aantal opknapwerkjes te gebeuren en moet een gedeelte van de meubels worden 

vervangen.  

- Buurtcafé in Halle 

In de centrale van onze dienst in Diest beschikken de gebruikers over een praatcafé: een lokaal waar 

zij kunnen vergaderen, iets kunnen organiseren of waar zij gewoon naartoe kunnen wanneer zij 

behoefte hebben aan sociaal contact.  

Een gedeelte van de ingezamelde gelden zal worden aangewend om eenzelfde lokaal in onze dienst 

in Halle in te richten, met de welluidende naam Buurtcafé GANGERS.  

- Organisatie van EEP 
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ADO Icarus organiseert in samenwerking met Fokus op Emancipatie voor de gebruikers EEP-

cursussen. EEP staat voor Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan en is een groepsmethodiek voor 

vraagverduidelijking waarbij personen met een beperking, via het uitwisselen van ervaringen, hun 

eigen toekomst plannen.   

Dit bleef in het verleden beperkt tot een aantal diensten. Dankzij Music for Life kunnen er nu ook 

EEP-cursussen georganiseerd worden in andere diensten waar daar nood aan is.  
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DE ONDERSTEUNINGSREGIO’S IN 2016 

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. 
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Brussel 

Begin 2016 werd de bouwvergunning afgeleverd voor het nieuwe gebouw voor het Lokaal 

Dienstencentrum in Neder-over-Heembeek. Het heeft dan ook niet lang geduurd vooraleer de eerste 

spade de grond in ging, waarmee een drukke periode voor het LDC startte.  

De vrijwilligers staken een tandje bij, zodat de centrumverantwoordelijke in 2016 geen enkel 

bouwteam moest overslaan.  Na de zomervakantie volgde de eerste steenlegging. Het centrumplein 

was voor deze gelegenheid massaal gevuld, een stralende zon zorgde voor een fijn gevoel. In het 

midden van het plein prijkte een 20 meter lange tafel waarop alle genodigden hun meegebracht 

lekkers konden uitstallen. Het gemeenschapsgevoel kreeg hierdoor een impuls. Na de toespraken 

konden de aanwezigen letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdragen.  

 

Terwijl de bouw van het nieuwe centrum en de woningen goed vorderde, werd er gefocust op de 

interne werking. Het project inclusiecafé werd volledig in de werking van het LDC geïntegreerd.  

 

In 2016 werd er erg ingezet op buurtgericht werken, met 

de organisatie van 5 grote publieke evenementen op het 

Peter Benoitplein, die konden rekenen op een grote 

opkomst. 

Toch was er van bepaalde wijken in Neder-Over-Heembeek 

nog weinig of geen toestroom. Uit deze vaststelling groeide 

het initiatief om de werking naar de wijken te brengen. 

Samen met de collega’s van het GC Heembeek Mutsaard 

werden deze wijken “binnengedrongen” met activiteiten zoals een breinamiddag, een Djembe-

initiatie, deelname aan een lokale braderie. De resultaten daarvan lieten zich voelen in het bereik 

van een meer divers publiek.  

 

Ook het Project BuurtPensioen werd verder uitgerold. Ondertussen worden er dankzij een fijne 

samenwerking met de stad Brussel 7 antennes opgericht. In het Buurthuis ‘Rossignol’, slechts een 

straat verwijderd van het LDC, overweegt men een deelantenne te worden van het LDC wat het 

BuurtPensioen betreft. 

   

De in het vorige verslag aangekondigde vorming voor onthaalvrijwilligers vond plaats in 2016. De 

start vond plaats op de hoofdzetel, waar een ploeg van 12 vrijwilligers werd ondergedompeld in de 

werkingsvisie van ADO Icarus. Ondertussen loopt het traject waarbij maandelijks wordt stilgestaan 

bij een belangrijke onthaal-attitude. De ploeg vrijwilligers groeide nog verder aan zodat een vast 

weekschema tot stand kon komen. Zij zorgen zelf voor de continuïteit van de dienstverlening op vlak 

van onthaal en logistiek. Bij afwezigheid zorgen zij zelf voor vervanging. Iets om terecht fier op te 

zijn.  

 

Ook werd in 2016 werk gemaakt van de achterstand bij senioren op vlak van ICT (werken met PC, 

laptop, tablets….). 4 vrijwilligers het LDC richtten de werking ‘Senior Surfers’ op. Deze startte begin 
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2017 met een eerste tabletcursus. Aanvullend plannen zij ontmoetingsavonden onder de naam 

‘Tablet-café’ om zo de vragen die rijzen bij het dagelijks werken met een tablet op te lossen.   

 

De RTH (Rechtstreeks-toegankelijke-hulp)-medewerker startte in 2016 met een EEP Sessie en een 

groep rond Peer Counseling. Hierdoor is er een nog grotere vervlechting ontstaan tussen de 

doelgroepen die het LDC bereikt. Personen met een beperking vinden hun plek in lokale projecten 

(groententuintjes, repaircafé,…) en nemen een actieve rol op in de uitwerking ervan.   

 

2017 brengt de uitdaging om 2+3 woningen, van Grondregie Brussel verworven, in te vullen. De 

zorgondersteuning daarop afstemmen binnen de ontwikkelingen in de sector zijn uitdagingen op zich.  

 

Denderleeuw 

De dienst van Denderleeuw met bijbehorende woningen is 

gelegen in de wijk Hemelrijk op een wandelafstand van het 

station van Denderleeuw. De dienst telt 12 ruime woningen 

met 2 of 3 slaapkamers, één woning beschikt over 4 

slaapkamers. Daarnaast hebben alle woningen een ruime 

garage en een terras / tuintje.  

In de dienst van Denderleeuw worden momenteel 17 

personen ondersteund. Hiervan hebben 4 personen zich ingekocht met eigen middelen. Daarnaast 

assisteren een aantal personeelsleden van de dienst ook een 4-tal PAB-gebruikers buiten de dienst. 

Naast ADL-assistentie kunnen de bewoners ook beroep doen op de verpleegdienst Curatio voor 

verpleegkundige taken en op DC Icarus voor huishoudelijke taken. 

Voor de trefdag dit jaar trok het team van Denderleeuw naar Gent voor een bezoek aan Chocolato. 

Na de uitleg “van boon tot praline” en het proeven van verschillende soorten chocolade, konden de 

assistenten in het chocoladeatelier zelf aan de slag. Ieder maakte een eigen chocoladetablet en 

pralines, gepersonaliseerd en naar believen op smaak gebracht. Een aantal van de collega’s blonken 

uit in creativiteit! Met de chocolaatjes in de hand trokken ze nadien de stad in voor de lunch. Na nog 

wat shoppen keerde iedereen tevreden huiswaarts om met de zelfgemaakte pralines na te genieten 

van een heerlijke dag.   

Dendermonde  

De dienst voor zelfstandig wonen in Dendermonde is 

gelegen in deelgemeente Sint-Gillis. Vanuit de ADL-cluster 

worden er 15 personen met een fysieke beperking 

ondersteund. Hiervan zijn er 12 gebruikers ingeschreven in 

de dienst voor zelfstandig wonen, één gebruiker krijgt 

ondersteuning via de ondersteuningsvorm DIO of “dienst 

inclusieve ondersteuning”, één gebruiker wordt 
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ondersteund via een persoonsvolgend convenant en één gebruiker via een persoonsgebonden 

budget. Naast de dagelijkse permanentie onder de vorm van ADL-ondersteuning die door ADO Icarus 

wordt geboden, doen 12 gebruikers beroep op de thuisverplegingsdienst Curatio. Via deze 

samenwerking kunnen de vraag gestuurde ondersteuning en de individuele verpleging beter op 

elkaar worden afgestemd. 

In de ondersteuningsregio Dendermonde is er een grote verscheidenheid aan ondersteuningsvormen. 

Zo worden er ook 8 personen met een beperking (via PAB, PGB of verzekeringsuitkering) 

ondersteund in hun specifieke thuissituatie met op maat afgestemde persoonlijke assistentie.  

In de regio Waas en Dender en Aalst-Oudenaarde (in samenwerking met de dienst uit Denderleeuw) 

bieden wij ook RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, een laagdrempelige ondersteuningsvorm 

voor personen met een lichamelijke of licht mentale beperking, aan. Door de inzet en het 

engagement van twee RTH-begeleidsters werden er in 2016 in de regio Waas en Dender 17 personen 

en  in de regio Aalst-Oudenaarde 14 personen ondersteund. 

In 2016 overleden 2 gebruikers, waarvan één bewoner binnen de dienst Zelfstandig Wonen. De 

plaats binnen de dienst werd ingenomen door een nieuwe gebruiker. 

Op vrijdag 25 maart organiseerde de dienst van Dendermonde een paasbrunch als alternatief voor 

de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met een groep van meer dan 20 enthousiaste vrouwen (en ook 

enkele mannen ) ging het richting Steenhuffel in Vlaams-Brabant, onder andere bekend van 

brouwerij Palm en kasteel Diepensteyn.  

Het team van Dendermonde werd om 10u45 verwacht in Bistro Leireken, gevestigd in het voormalige 

stationsgebouw van Steenhuffel, waar de tafels gedekt waren in een originele en volledig 

gerestaureerde 1ste klas treinwagon uit 1935. Het interieur ervan werd ontworpen door Henry 

Vandevelde, bekend Belgisch architect en kunstschilder en een belangrijke vertegenwoordiger van 

de art nouveau. 

Na een verfrissend aperitief was het aanvallen geblazen! Iedereen kon zich te goed doen aan een 

uitgebreid ontbijtbuffet gevolgd door een zeer verfijnd koud buffet. Zelfs aan de chocolade 

paaseieren was gedacht. Het was een gezellige drukte in de treinwagon, waardoor de middag dan 

ook voorbij vloog. 

 

De jaarlijkse trefdag van de dienst Dendermonde werd in 2016 zeer 

sportief ingevuld met een zoektocht in Malderen en Opdorp (geografisch 

middelpunt van Vlaanderen) met een gocarttrein als origineel 

vervoermiddel. De assistenten konden volop deze mooie streek ontdekken 

via een duidelijke wegbeschrijving en diverse vragen/opdrachten 

onderweg. Tijdens de pitstop verzamelde iedereen rond de frigobar voor 

een hapje en een tapje. 

Na deze leuke activiteit werd de honger gestild met een royale 

gourmetschotel, om de gezellige teamdag af te sluiten.  

 



 

17 
 

Diest  

Sedert vorig jaar zijn er geen noemenswaardige wijzigingen bij de gebruikers. De dienst telt nog 

steeds dezelfde 12 gebruikers die ingeschreven zijn in de dienst zelfstandig wonen. Tevens zijn er 

nog de 2 budgethouders die deel uitmaken van de dienst. Daarnaast zijn er voor 2016 geen 

wijzigingen in de werking bij de 4 gebruikers met een persoonsvolgend convenant uit de oude wijk. 

Bij hen boden we ook in 2016 assistentie op afspraak en alarmfunctie aan. 

Via dienstverlening met dienstencheques werden er inmiddels 6 personen tewerkgesteld. 

Hoofdzakelijk bij de gebruikers, maar ook in de ruimere regio, waarbij de klemtoon blijft liggen bij 

personen met een beperking. 

Van het aangepast vervoer, dat aangeboden wordt op donderdag, wordt matig gebruik gemaakt. 

In het groeiseizoen hadden de klusjesmannen de handen ook weer vol met het onderhoud van de 

tuinen van onze gebruikers. 

 

Het praatcafé is inmiddels niet meer weg te denken. De groep aanwezige gebruikers, buren en 

vrienden die ongeveer 2 keer per maand samen een gezellige namiddag doorbrengen, blijft groeien. 

Het initiatief is in 2015 gestart als thesisonderwerp van een studente/stagiaire. Vandaag trekken 2 

vrijwilligers samen verder aan de kar. Er wordt voor het praatcafé een subsidiedossier “Goede 

Doelen” ingediend bij de Koning Boudewijnstichting met als thema: “Een brug bouwen tussen de 

buurt, de lokale gemeenschap en personen met een beperking”. 

 

Op 8 oktober werd er een spaghetti-eetdag georganiseerd. 

Samen met het vrijwillige personeel, hun partners en 

andere sympathisanten werd hiervan een onvergetelijke 

en aangename dag gemaakt. Daarenboven was er een 

mooie netto-opbrengst van € 3.300. Deze wordt 

geïnvesteerd in de verdere uitbouw van het praatcafé. 

Op 14 juni beleefde het assistententeam een mooie dag in 

Bobbejaanland. 

 

Gingelom  

In de regio Gingelom zijn 11 gebruikers ingeschreven in de dienst voor zelfstandig wonen en één 

gebruiker krijgt ondersteuning in de thuissituatie mits een convenant overbruggingszorg. Daarbuiten 

biedt ADO Icarus vanuit de dienst Gingelom ondersteuning aan 2 mensen die beschikken over hun 

eigen budget.  

Er is een nauwe samenwerking met de verpleegdienst Curatio, waarop veel van de gebruikers in 

Gingelom beroep doen.  
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2016 was voor ADO Gingelom een speciaal jaar. De dienst 

bestond immers 10 jaar. Deze gebeurtenis werd passend 

gevierd op zaterdag 3 december. Toen waren de 

assistenten en de gebruikers, in totaal 65 personen, te gast 

op STVV voor een heerlijk diner en een stevige portie 

voetbal met de wedstrijd STVV-Moeskroen. Na de wedstrijd 

waagden de assistenten zich nog aan een dansje in 

gezelschap van de voorzitter van STVV Roland Duchatelet. 

In Gingelom konden ze hun Bourgondische aard niet verbergen. Zo stonden zowel het  

nieuwjaarsfeestje als de trefdag in het teken van lekker eten en drinken. Het nieuwe jaar werd 

ingezet met een Breugelbuffet in het gezellige kapelletje “den Dries” in Montenaken. Op de trefdag 

bezocht de dienst een wokrestaurant na een lange wandeling.  

In de loop van 2016 vervoegden 5 nieuwe assistenten de dienst in Gingelom. 

Halle-Beersel  

In de dienst zelfstandig wonen in Halle-Beersel waren de 11 ADL-woningen in 2016 ingevuld. De 

woning in Sint-Pieters-Leeuw kwam in 2016 terug vrij door het overlijden van de bewoner. Er wordt 

momenteel nog naar een nieuwe bewoner gezocht.  

In de cluster van ADO Icarus Halle werden het afgelopen jaar 13 personen geholpen, waarvan 3 

PAB’ers die met hun PAB persoonlijke assistentie inkopen.  

Daarnaast werden er ook personen met een beperking “op de baan” ondersteund hetgeen betekent 

dat zij niet in de dienst wonen. Meer concreet gaat het over:  

 1 woning in Sint-Pieters-Leeuw (momenteel leegstaand sinds mei 2016) 

 3 convenanten in Wolvertem, Halle en Sint-Genesius-Rode 

 2 PAB’ers in Halle en Bellingen 

In totaal werden er dus in 2016 door ADO Icarus Halle 19 mensen met een fysieke beperking 

ondersteund. 

In 2016 werd er verder gewerkt aan de naambekendheid van ADO Icarus, voornamelijk door 

netwerking door de regiomanager.  

Voor en door het assistententeam werden een aantal activiteiten georganiseerd, die een heel 

positieve invloed hadden op de teamgeest:  
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Eind mei organiseerde het team van Halle een 

huiskamerconcert in de woning van een van de 

gebruikers. Naast een leuke sfeer en naambekendheid 

voor de organisatie, bracht deze avond € 1.000 op. Dit 

bedrag zal worden besteed aan de vernieuwing van het 

oproepsysteem.   

 

In september gingen de gebruikers en de assistenten samen naar sporthal “de Bres” voor hun 

jaarlijkse trefdag. Na een uitdagende wedstrijd boccia, waarbij de assistenten het onderspit 

delfden, volgde een match ballon badminton tegen de gebruikers. De wedstrijd werd 

vriendschappelijk afgesloten in de cafetaria. Nadien stond er voor de assistenten nog een lekker 

Marokkaans etentje op het programma.  

2016 werd in stijl afgesloten door de dienst in Halle met een zeer succesvolle wafel- en 

kerstrozenverkoop op de markt in Halle en de Wielertocht for Life, in het kader van Music for Life. 

Deze acties waren goed voor een opbrengst van meer dan € 10.000!  

Hasselt 

De dienst voor zelfstandig wonen in Hasselt is gelegen in de wijk ‘De Nieuwe Winning’ in Sint-

Lambrechts-Herk en is opgestart in 1997. De dienst beschikt over 12 ADL-woningen. Er zijn 13  

gebruikers (onder wie één koppel) ingeschreven in de dienst voor zelfstandig wonen.  

2 budgethouders wonen in de nabijheid van de dienst waardoor zij tevens beroep kunnen doen op 

de permanentie (24/7) die door de dienst wordt geleverd. 3 budgethouders worden op afspraak in 

hun thuissituatie ondersteund via het inschakelen van persoonlijke assistentie. Eén van hen woont 

in een nieuw project in de Notelarenstraat in Runkst. Deze woning is ter beschikking gesteld door de 

Hasseltse huisvestingsmaatschappij in het kader van het doelgroepenbeleid. Eind 2016 is deze 

woning terug vrijgekomen. De toekenning is op dit ogenblik nog lopende. 

Vanuit de regio Hasselt worden tevens 2 personen met een persoonsvolgende convenant 

ondersteund.  

Enkele gebruikers van de regio doen ook beroep op DC Icarus (dienstencheques) voor huishoudhulp. 

Kortrijk  

In de sociale woonwijk ‘De Lange Munte’ bevindt zich de dienst voor zelfstandig wonen van Kortrijk 

met 12 ADL-woningen. 1 PmH wordt vanuit haar eigen woning ondersteund, deze woning ligt op 

wandelafstand van de basis. 

In totaal zijn er 15 gebruikers (waarvan twee koppels) ingeschreven in de dienst voor zelfstandig 

wonen. Daarnaast worden er in de regio 3 mensen met PAB ondersteund. 
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ADO Icarus beschikt over een minibusje dat voor de regio Kortrijk en Menen zorgt voor aangepast 

vervoer voor de gebruikers van deze twee diensten.  

Op 19 mei had de dienst Kortrijk haar jaarlijks etentje. In het Turkse restaurant Pera werden de 

medewerkers van de dienst zeer verwend door de sympathieke uitbater. De PAB assistentes die 

enkele gebruikers buiten de dienst ondersteunen waren ook aanwezig. Assistente Katelijn maakte 

een vers over de hele ploeg en bracht dat met het nodige theater, onvertaalbaar voor de andere 

regio’s, want in de taal van Filip Kowlier. 

De trefdag zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden, omdat de Kortrijkse assistenten graag een ex-

collega zouden gaan bezoeken die in Brugge een restaurant open doet.  

Menen  

De dienstverlening in de regio Menen werd opgestart in 2009. De dienst omvat 10 gezinswoningen 

en 2 aangepaste appartementen. 12 gebruikers worden ondersteund via de dienst voor zelfstandig 

wonen. De verpleegdienst Curatio werkt er samen met ADO Icarus om in de dienst voor zelfstandig 

wonen het aanbod van assistentie en de verpleging beter op elkaar af te stemmen en te integreren.  

Voor de regio’s 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.  

Op 26 mei zakte de dienst af naar Kortrijk voor een zalige lente-avond in restaurant Au Casino. 

Na een aperitief in de prachtige tuin, werd de avond voortgezet in de serre.  

Het was een gezellige avond, met enkele nieuwe gezichten die assistentes vervangen die in 

zwangerschapsverlof zijn, en een kersverse baby! 

Voor de trefdag stonden Highland Games op het programma. Deze dienden echter te worden 

uitgesteld naar het voorjaar van 2017 omdat het pijpenstelen regende.  

Lommel 

De dienst voor zelfstandig wonen van Lommel is gelegen in de wijk Heerserbergen en omvat 121 

ruime ADL-woningen. Daarbuiten wordt één persoon in haar eigen woning, in de buurt van de ADL-

centrale, door de dienst ondersteund. Er zijn 13 gebruikers ingeschreven in de dienst. In de regio 

Lommel organiseren we ook de ondersteuning van 4 budgethouders die persoonlijke assistentie 

inkopen bij ADO Icarus. Eén persoon wordt ondersteund in een plaats geïntegreerd wonen. Een 

aantal gebruikers doet beroep op dienstencheques (DC Icarus) voor poetshulp.  

In de ADL-centrale werd de archiefruimte heringericht. De archiefdozen kregen een andere 

bestemming en de ruimte werd heringericht en opgefrist waardoor het nu dienst kan doen als 

vergaderlokaal of ontmoetingsruimte.  
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De trefdag in Lommel vond plaats op 4 oktober en 

startte met een ontbijt in de centrale. Daarna werd 

de Olmense Zoo bezocht. Het was een mooie 

zonnige dag, die werd afgesloten met het drinken 

van een fris pintje.  

Op vrijdag 11 november organiseerde de dienst van 

Lommel in het kader van Music for Life een gezellige 

buurtborrel in de wijk. Er werden lekkere warme en 

koude dranken verkocht, waaronder jenever en 

bier. Er werden smakelijke hapjes geserveerd en er 

was gratis grime voor de kinderen.  

Zolder 

De dienst in Zolder beschikt over 12 aangepaste woningen. Er zijn in Zolder 13 personen die gebruik 

maken van de 24/7 dienstverlening, waarvan één koppel. Daarbuiten worden in de regio 6 personen 

ondersteund die beschikken over een persoonlijk assistentiebudget en hiermee persoonlijke 

assistentie op afspraak inkopen bij ADO Icarus.  

In het voorjaar van 2016 werd in de dienst van Zolder het oproepsysteem vervangen.  

De trefdag van de dienst vond plaats op 12 

mei in het eventkasteel Kokima in Kortessem. 

De dag startte met een introductie in het 

lasergamen. Na de uitleg werden er twee 

groepen gevormd en kon het spel beginnen! 

Zo’n spannende strijd wekt natuurlijk de 

eetlust op. Gelukkig was de organisatie hierop 

voorzien: de assistenten konden zich ’s 

middag tegoed doen aan sappige hamburgers 

die vanuit een kraam op het binnenplein van 

het kasteel geserveerd werden.   

Na deze krachtige lunch volgde een wandeling door het mooie groen van Kortessem. Als afsluiter 

van deze actieve dag bezochten de assistenten nog de ridderzalen/feestzalen van het kasteel.  
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PERSONEEL  

Personeelsaantal  

Op 31 december 2016 had ADO Icarus 318 personeelsleden in dienst. Globaal betreft dit 169,7 

voltijdse equivalente eenheden (VTE) ten opzichte van 170,01 in 2015, hetgeen nagenoeg stabiel is. 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel in de bloemetjes  

In 2016 waren volgende personeelsleden 10 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

 Eddy Denayer, algemeen directeur 

 Patrick Lismont, regiomanager van Gingelom 

 Jean-Pierre Vrancken, klusjesdienst 

 Saskia Cieters, werkzaam in de dienst van Denderleeuw 

 Karine Pot, werkzaam in de dienst van Diest 

 Marie-Claire Beutels, werkzaam in de dienst van Diest 

 Annick Moyaerts, werkzaam in de dienst van Gingelom 

 Denise Bierwaerts, werkzaam in de dienst van Gingelom 

 Evelyne Van Genechten, werkzaam in de dienst van Gingelom 

 Anita Bats, werkzaam in de dienst van Gingelom 

 Iris Moermans, werkzaam in de dienst van Gingelom 

 Danny Jaeken, werkzaam in de dienst van Gingelom 

123,9
145,1

155,6
166,1 173,1 171,2

159
170,01 169,7

2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8

PERSONEELSAANTAL

32 286 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjstIbLnJDMAhVFLg8KHahfDGgQjRwIBw&url=http://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/principe-william-e-kate-colorato&bvm=bv.119408272,d.ZWU&psig=AFQjCNE-TRd0oZ-hyzCtEZ1Ro55iz8BY7Q&ust=1460795250663007
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 Ellen Brusselaers, werkzaam in de dienst van Lommel 

 Lieve Theuwis, werkzaam in de dienst van Lommel 

 

In 2016 waren volgende personeelsleden 20 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

 Nadine Verstraeten, werkzaam in de dienst van Diest 

 

In 2016 waren volgende personeelsleden 25 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

 Paula Geuens, werkzaam in de dienst van Zolder 

 Paulette Schroyen, werkzaam als PAB assistente 

 

Allen mochten een attentie in ontvangst nemen als dank voor hun jaren inzet bij ADO Icarus. 

 

Verzuim 

Er wordt een verzuimcoëfficiënt per werknemer, per ondersteuningsregio en voor de totale 

organisatie 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 vergaderingen van het CPBW opgevolgd. 

Voor 2016 is het algemeen percentage voor het verzorgend personeel binnen ADO Icarus 3,45 %, 

een zeer kleine stijging ten opzichte van 2015 (3,28 %).  

Meest opvallend voor 2016 zijn volgende cijfers:  

Een stijging in Denderleeuw van 1,3% naar 3% 

Een stijging in Dendermonde van 3,3% naar 5% 

Een daling in Kortrijk van 3,5% naar 1,1% 

Een daling in Menen van 2,7% naar 1,5% 

Voor Kortrijk en Menen heeft het vrij roosteren (gedurende het hele jaar 2016) een positieve invloed 

gehad op het verzuimcijfer. 
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Preventiebeleid  

Preventieacties in 2016: 

1. Psychosociale risicoanalyse: 

 Bespreking van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse in alle teams 

 Opmaken van plaatselijke actiepunten ter bevordering van de werk- en groepssfeer 

 Opmaken van actiepunten ter bevordering van de algemene werkomstandigheden 

2. Tijdig en gepast informeren van het personeel over het veranderende arbeidslandschap 

3. Uitvoeren van een nieuwe technische risicoanalyse op alle locaties ter bevordering van de 

werkomstandigheden 

 

Vormingsinitiatieven  

Een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen naar gebruikers is de kerntaak van ADO Icarus. Eén 

van de voornaamste instrumenten voor het optimaliseren van deze kwaliteit betreft vorming en 

opleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopassistenten hebben geen aparte functie binnen ADO Icarus vzw. ADO Icarus voegt met de 

inloopassistentie een leermiddel voor nieuwe ADL-assistenten toe aan haar VTO-beleid. Hiervoor 

selecteert de organisatie inloopassistenten. Deze inloopassistenten blijven ook in hun hoedanigheid 

als inloopassistent de functie van ADL-assistent behouden. Zo blijven ze in alle omstandigheden de 

collega ADL-assistent. Gezien aan de uitvoering van de taak van de inloopassistent geen aparte 

functie wordt toegekend, is er geen sprake van een hiërarchisch onderscheid. De inloopassistent en 

de nieuwe assistent bekleden een gelijkwaardige positie. De inloopassistentie onderscheidt zich 

hiermee van andere vormen van individuele begeleiding waarbij wel sprake is van een hiërarchisch 

onderscheid. 

 

 

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 beperking, naast 

kennismaking met de werkvloer en de uitvoerende taken.  
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De inloopassistent heeft als hoofdopdracht de overdracht van de visie van ADO Icarus op het 

zelfstandig wonen en op de ADL-assistentie. Deze taak behoort dan ook tot de exclusieve 

bevoegdheid van de dienstverantwoordelijke en de inloopassistent.  

 

De inloopassistenten van Vlaanderen zijn samengekomen op 19/02/2016 en deze van Limburg op 

26/02/2016. Het aangepaste protocol en de checklist zijn voor de tweede maal besproken om 

uiteindelijk te finaliseren. Met de directie en de regiomanagers werd afgesproken dat de checklist 

standaard zal worden opgenomen in de map voor de nieuw aangeworven assistenten. 

Het voorstel werd positief onthaald om een vorming te koppelen aan het jaarlijkse overleg van de 

inloopassistenten. Mogelijke thema’s zijn geweldloos communiceren, communicatiestijlen, 

formuleren en overbrengen van boodschappen, … Er werd afgesproken het overleg in 2017 opnieuw 

te plannen in februari. 

 

Introductiecursus 

De introductiecursus geeft een inleiding tot de functie ADL/PAB-assistent binnen ADO Icarus. Deze 

cursus wordt halfjaarlijks en per regio georganiseerd voor nieuwe personeelsleden en omvat zowel 

inhoudelijke als praktische opleidingen.  

De cursus in het voorjaar gaat door in april/mei en in het najaar in september/oktober. In Limburg 

werd de cursus in het voorjaar geannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen. In het najaar werd 

er om dezelfde reden in geen van de regio’s een cursus georganiseerd.  

 

De introductiecursus werd opnieuw door zowel de assistenten als de lesgevers positief ervaren op 

vlak van vormgeving en inhoud. 

 

Overig vormingsaanbod assistenten 

Vanuit het jaarlijkse VTO-plan worden per ondersteuningsregio vormingen voorzien die afgestemd 

zijn op de noden van de assistenten. De vormingen situeerden zich op het vlak van het (beter) 

begrijpen van mogelijke implicaties van bepaalde stoornissen/beperkingen op het functioneren van 

bepaalde gebruikers van de geleverde ondersteuning door ADO Icarus (MS, Ataxie, Afasie, NAH), op 

het technische vlak van de job van ADL-/PAB-assistentie (rugschool, hef- en tiltechnieken, 

verzorgende taken) en op aanverwante thema’s zoals het bezoeken van een revalidatiecentrum. 

Vanuit ADO Icarus centraal werd aan alle tien regio’s een vorming aangeboden rond privacy. De 

lesgever van deze vorming was Ronny Dierendonck van het Werkcentrum voor Internationaal 

Vormingswerk (W.I.V.) vzw van Gent Sint-Amandsberg.  

 

Wat wilden we met de vorming privacy bereiken of minstens onder de aandacht brengen 

van de assistenten: 

 

- De assistenten bewust maken van het belang van privacy  

- Binnen iedere dienst de neuzen in dezelfde richting zetten 
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- De soorten privacy en de inhoudelijke betekenis ervan meegeven 

- Onderscheid schetsen tussen privacy en beroepsgeheim 

- Beroepsgeheim en gedeeld beroepsgeheim 

- Ingaan op enkele belangrijke begeleidingsaspecten: “afstand versus nabijheid” – “grenzen stellen” 

– “bewaken van eigen privacy en die van collega’s” – “verschil tussen hart luchten en roddelen” - 

“het belang van direct communiceren” 

- Aanreiken van kaders waarmee men in de praktijk verder kan 

 

Aan alle assistenten van de tien regio’s werd via de regiomanager een vragenlijst verspreid met de 

bedoeling te peilen naar enerzijds de mening van de assistenten over het vormingsaanbod en 

anderzijds vormingsthema’s die als belangrijk worden beschouwd. 

 

Volgende vormingsthema’s resulteerden uit de vragenlijsten: 

 

- Assertiviteit 

- Sociale vaardigheden 

- Communicatie 

- Afstand en nabijheid 

- Professionele houding 

- Ziektebeelden (op basis van beperkingen van de gebruikers van de regio) 

- Hef en til (terugkerend) 

- EHBO (slikproblemen) (terugkerend) 

- Hygiëne 

- Omgaan met agressie, intimidatie 

- Omgaan met gedragsproblemen 

- Omgaan met depressie 

- Omgaan met euthanasie 

- Hulpmiddelen 

- Evoluties binnen de sector en toekomstige aanpak van ADO Icarus, en de invloed op het werk, het 

takenpakket 

- Bezoek revalidatiecentrum, een voorziening (cf. zich kunnen inleven) 

 

Over het algemeen worden vormingen positief ervaren. Wat een vorming geslaagd maakt, is een 

vorming die interactief gegeven wordt. Vormingen kunnen een meerwaarde zijn, maar ervaring en 

het ‘doen’ zelf wordt eveneens als belangrijk beschouwd. Herhaling van bepaalde zaken zoals 

‘privacy’ is belangrijk om het geheugen op te frissen. 

 

Tot slot. Het is veel gemakkelijker om een vorming te organiseren om kennis en technische 

vaardigheden over te brengen, dan om een vorming te organiseren gericht op gedragscompetenties, 

op oplossingsgericht denken en handelen met de bedoeling mensen aan te zetten tot zelfreflectie, 

empathie, bewust worden van eigen waarden en normen, … Dit veronderstelt een lange-termijn 

denken, inzet en actie. Resultaten van een dergelijk werken zijn niet onmiddellijk tastbaar, maar 
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zorgen wel voor een positieve vibe en een team dat groeit. Dit zorgt met andere woorden voor de 

spreekwoordelijke lijm van de organisatie. 

 

Vorming regiomanagers, staf en directieleden 

De RTH-begeleiders volgden een opleiding rond “lerend netwerk”, verspreid over zes sessies.  

Verschillende staf- en directieleden namen deel aan vormingen die gerelateerd zijn aan hun 

specifieke taken (alternatieve loonfinanciering VAPH, vrijwilligerswerking, informatieveiligheid,…) 

Voor regiomanagers vonden gezamenlijke vormingen plaats omtrent intrapreneurship (5 halve 

dagen). Daarnaast werden vooral op individuele basis vormingen en trainingen bijgewoond (vorming 

rond NAH, verhogen van veerkracht en oplossingsgericht werken).  

 

CAO 104 werkgelegenheidsplan 45-plussers 

In het kader van de CAO 104 werden volgende maatregelen in 2016 geïmplementeerd: 

 Werknemers ouder dan 45 jaar worden jaarlijks medisch onderzocht omwille van het hoger 

risico op rugletsels. 

 De mogelijkheid tot overstappen naar een fysiek lichtere vorm van dienstverlening werd 

uitgebreid. 

 De mogelijkheid tot het splitsen van fysiek zwaar belastende diensten werd uitgebreid naar 

alle vestigingen. 

 De beslissing werd genomen om het project zelfroosteren uit te breiden naar alle vestigingen. 

In de diensten waar het zelfroosteren reeds één jaar gebruikt wordt, blijkt dat de fysieke 

werklast beter te plannen is en het verzuim is gezakt. 

 Bij sollicitaties in 2016 werden er 14 personeelsleden boven de 45 jaar aangeworven. 
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FINANCIEEL 

 

De balans wordt per 31/12/2016 afgesloten met een totaal van € 3.682.007,21. De vaste activa zijn 

enerzijds gestegen door investeringen voor een bedrag van € 84.298,16 en anderzijds dalen de vaste 

activa door afschrijvingen met een bedrag van €95.542,15. Investeringen gebeurden er hoofdzakelijk 

in het oproepsysteem, computeruitrusting en rollend materieel. 

 

De vorderingen op ten hoogte een jaar zijn toegenomen door vorderingen op cliënten met betrekking 

tot het vrijwilligerswerk en door een toename van de vorderingen t.a.v. het VAPH. 

 

 

BALANS PER 31/12/2016 

ACTIVA 

  Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 

Vaste Activa 454.459,93                          414.703,92 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.489,49 35.320,57 

       

MATERIËLE VASTE ACTIVA 364.920,26 368.333,17 

Terreinen en gebouwen 176.151,39                                      181.031,55 

 Installaties, machines, uitrusting 75.564,57                                      100.813,88 

 Meubilair en rollend materieel 104.349,32 73.222,60 

 Overige materiële vaste activa 8.854,98 13.265,34 

       

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 62.050,18 11.050,18 

Borgtochten 11.050,18 11.050,18 

Vorderingen Curatio 51.000,00 0 

       

Vlottende Activa 3.227.547,28 2.597.287,90 

VORDERINGEN OP TEN 
HOOGSTE 1 JAAR 

2.387.697,66 1.931.310,96 

Gebruikers / cliënten 538.245,35                                      428.419,70 

Vordering op VAPH 971.185,77 570.000,00 

Andere vorderingen 30.182,68 113.285,70 

Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 794.475,76 787.814,00 

Overlopende rekeningen 53.608,10 31.791,56 

    

GELDBELEGGINGEN EN 
LIQUIDE MIDDELEN 

839.849,62 665.976,94 

    

TOTAAL ACTIVA 3.682.007,21 3.011.991,82 
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PASSIVA 

  
Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 

Eigen vermogen 1.048.160,63                          683.572,18 

Beginvermogen 38.743,80                                        38.743,80 

Overgedragen winst 349.828,38 330.544,56 

Overgedragen resultaat van het 
boekjaar 

20.287,16 19.283,82 

Fondsen bestemd voor sociaal 
passief 

243.714,29  

Fondsen bestemd voor 
investeringen  

395.000,00 295.000,00 

Voorzieningen en schulden 

op meer dan 1 jaar 
748.198,21 538.936,23 

Voorziening voor sociale 

verplichtingen 
595.712,98 364.875,73 

Krediet werkplaats klusjesdienst 128.652,75 140.367,11 

Krediet wagenpark  23.832,48 39.710,39 

Schulden op ten hoogste een 

jaar 
1.821.480,98 1.723.437,45 

Ontvangen borgtochten 30,00 1.170,00 

Kredieten KT 38.001,80 244.540,84 

Leveranciers 142.252,83 196.415,61 

Bedrijfsvoorheffing op lonen en 
wedden 

92.643,30 90.828,20 

RSZ op lonen en wedden 466.167,18 176.701,36 

Te betalen netto lonen en wedden 17.223,82 15.452,10 

Voorziening vakantiegeld 945.665,65 920.283,70 

Ingehouden loonbeslag 22,44                                              22,44 

Diverse 
schulden 

 119.473,96                   78.023,20  

Overlopende rekeningen 64.167,39 66.045,96 

     

TOTAAL PASSIEF 3.682.007,21 3.011.991,82 

 

Het eigen vermogen stijgt met de winst van het boekjaar, zijnde €364.588,45. €343.714,29 

hiervan is bestemd voor fondsen aan te leggen, waardoor er een winst kan overgedragen worden 

van € 20.287,16.  

Er werd een bijkomende voorziening aangelegd voor een bedrag van € 230.837,25. De 

voorzieningen stijgen hierdoor tot € 595.712,98. 

Bij de schulden op ten hoogste één jaar is er geen investeringskrediet meer voor financiering van 

vakantiegeld.  

De schulden ten aanzien van leveranciers en de diverse schulden vertegenwoordigen te 

betalen onkosten m.b.t. de vrijwilligerswerking. Voor het overige zijn er, zoals vorig jaar, sociale 

schulden (RSZ en bedrijfsvoorheffing) op het einde van het boekjaar. 
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RESULTATENREKENING 2016 

KOSTEN     

 

Boekjaar 

2016 

Boekjaar 

2015 

61 Diensten en diverse goederen 1.903.345,67 1.454.094,49 

Huisvesting (huur, onderhoud, elektriciteit, verwarming, verzekering) 177.867,87 183.205,78 

Oproepsysteem en communicatie 92.637,14 88.061,20 

Kantoorkosten en IT 111.409,72 120.858,50 

Wagens, vervoerdienst, verplaatsing 34.670,43 26.749,00 

Publiciteit incl. vieringen en representatie 18.821,68 7.262,86 

Projecten 40.961,28 21.184,00 

Door te factureren kosten  1.388.800,10 973.713,32 

Erelonen 12.536,44 12.330,78 

Brussel LDC 19.622,06 13.976,61 

Diverse 6.018,95 6.752,44 

   

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 8.733.071,45 8.521.061,73 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 7.032.539,00 6.962.243,62 

Sociale Maribel 209.893,45 145.694,83 

Persoonlijke assistenten 1.039.850,58 975.914,90 

Centrale Zetel + Brussel 199.210,82 178.063,75 

Kosten eigen aan werkgever 66.133,63 65.166,31 

Woon-werkverkeer 74.573,72 74.523,92 

Verzekeringen 44.204,77 48.547,09 

Medische controle 23.928,82 23.074,74 

Andere personeelskosten  42.736,66 47.832,57 

   

63 Afschrijvingen + voorzieningen 402.022,42 450.869,47 

    

64 Andere bedrijfskosten 51.219,54 64.743,52 

    

65 Financiële kosten 7.053,32 12.679,11 

    

66 Uitzonderlijke kosten 470,00 175,00 

    

69 Resultaatverwerking 414.588,45 314.283,82 

692 Overdracht naar bestemde fondsen 343.714,29 295.000,00 

693 Over te dragen winst 20.874,16 19.283,82 

    

TOTAAL DEBET 11.462.002,51 10.818.206,11 
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De bedrijfsopbrengsten stijgen met 6%. Deze evolutie is echter hoofzakelijk het gevolg van de 

toename van de vrijwilligerswerking. De subsidie met betrekking tot de gesubsidieerde 

ondersteuningsvorm FAM blijft nagenoeg gelijk. De activiteit met betrekking tot PAB en 

verzekering stijgt met 7%.  

- De diensten en diverse goederen stijgen met 31% vooral omwille van de uitbetaling 

van de onkosten van de vrijwilligers 

- De personeelskosten stijgen met 2,5%  

- Er werd een bijkomende voorziening aangelegd van meer dan € 230k 

- De andere bedrijfskosten zijn afgenomen. 

De financiële kosten dalen opvallend. 

 

De winst van het boekjaar bedraagt € 314.588,45. Hiervan is € 243.714,29 bestemd voor sociaal 

passief (collectieve CAO in het kader van de herstructurering) en  € 100.000 voor de investering in 

Brussel (Pieter –en Pauwel project). Hierdoor bedraagt de over te dragen winst € 20.874,16. 

De winst van 2016 wordt voor een groot deel beïnvloed door een positieve afrekening van het jaar 

2014 (bijna € 386k). 

 

OPBRENGSTEN 

  
Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 

70 Werkingsopbrengsten 11.274.506,80 10.649.758,24 

Subsidies 8.388.546,22 8.288.892,64 

Persoonlijke assistentie 1.192.092,39 1.117.822,61 

Recuperatie vrijw.-vervoer-klusjes-RTH 1.382.203,75 937.318,70 

Vlaamse Ondersteuningspremie  52.932,72 49.642,12 

Sociale Maribel 160.793,05 149.239,40 

Subsidies Brussel 68.000,00 59.000,00 

Subsidies Vivo 3.024,38 3.706,57 

Diverse toelagen en projecten 21.005,29 42.671,20 

Giften 5.909,00 1.465,00 

     

74 Andere bedrijfsopbrengsten 184.834,67 162.142,19 

    

75 Financiële opbrengsten 2.661,04 1.395,68 

    

76 Uitzonderlijke opbrengsten 0 4.910,00 

    

TOTAAL CREDIT 11.462.002,51 10.818.206,11 
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SAMENWERKEN 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 dienstencheque-

activiteiten en Curatio voor verpleging. 

Samenwerking met dienstencentrum of DC Icarus 

Reeds in 2009 werd de zusterorganisatie DC Icarus opgericht met 

als doel erkende dienstencheque-activiteiten aan te bieden aan de 

gebruikers.  

De werking van DC Icarus wordt georganiseerd vanuit de centra voor zelfstandig leven die ADO 

Icarus beheert. Zo was DC Icarus eind 2016 actief in de volgende centra voor zelfstandig leven van 

ADO Icarus: Denderleeuw, Diest, Gingelom, Hasselt, Lommel en Zolder. 

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, wassen en strijken. In 2016 deden 51 gebruikers beroep op het aanbod van DC Icarus en 

per 31/12/2016 waren er 15 personeelsleden in dienst. 
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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 2016 was Curatio actief in de 

ondersteuningsregio’s Denderleeuw, Dendermonde, Gingelom en 

Menen. Er deden 37 patiënten beroep op de verpleegdienst Curatio en 

er waren 11 personeelsleden in dienst.  

Samenwerking met Fokus op Emancipatie vzw 

ADO Icarus vzw werkt reeds jarenlang samen met Fokus op 

Emancipatie. Volgens de statuten is Fokus op Emancipatie 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.  

Net zoals in de voorgaande werkjaren uitte de samenwerking tussen ADO Icarus en Fokus op 

Emancipatie zich in het werkjaar 2016 op verschillende vlakken zoals administratie, boekhouding en 

onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Wat betreft onafhankelijke cliëntondersteuning werd enkele jaren geleden, mede op initiatief van 

ADO Icarus en Fokus op Emancipatie, en met projectmiddelen verworven door Fokus op Emancipatie, 

het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning opgericht, afgekort als NOC vzw.  

Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning is samengesteld uit VAPH-

voorzieningen, gebruikersorganisaties, verwijzers en reguliere diensten. De 

doelstelling van het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning is om 

personen met een (vermoeden van) beperking te ondersteunen in hun 

zoektocht naar ondersteuning op maat. 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.  

Zowel cliënten, het netwerk van cliënten als professionelen kunnen met een vraag terecht bij NOC. 

NOC is bereikbaar via de teamleden en via het inloopcentrum (gelegen in het OCMW van Hasselt) 

dat elke werkdag, uitgezonderd vrijdag, geopend is van 9u tot 13u. 
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Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

2016 kende eveneens een druk samenwerkingsjaar 

met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. 

Concreet hield dit in:  

 De rode draad was de betrokkenheid bij het 

nieuwbouwproject dewelke in 2016 eindelijk zijn start kende. Twee belangrijke werkpunten 

waren het bewaken van het vooropgestelde prijskaartje en het zorgconcept 

‘Dagverzorgingscentrum’. Heel wat tijd ging naar het afwegen van een erkend 

dagverzorgingscentrum of een CADO (collectief autonome dagopvang) voor de nieuwbouw. Ook 

in 2017 zal deze overweging nog op het agenda staan.  Vanuit het Kenniscentrum Woonzorg 

Brussel lopen parallel belangrijke werkgroepen die  ook deze zorgvormen permanent opvolgen.  

 

 De centrumverantwoordelijke van het Lokaal dienstencentrum ADO Icarus zetelt in de werkgroep 

Buurtgerichte zorg. Het is een lerend netwerkwerk waar tal van organisaties ‘leren van elkaar’. 

Goede praktijken worden toegelicht en dit alles in het kader van de toekomst waar Buurtgerichte 

zorg meer en eer op de voorgrond zal komen.   

 

 Minister Vandeurzen riep in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven om het regelgevend kader 

voor de woonzorg in Vlaanderen te hervormen en te vernieuwen. De krijtlijnen voor dit nieuwe 

beleid werden vastgelegd in de visienota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij 

en integraal. Visie en veranderagenda’. De 6de staatshervorming en de overdracht van 

bevoegdheden in ouderenzorg en residentiële zorg, laat de Vlaamse overheid toe om werk te 

maken van een meer coherent welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Tegen de achtergrond van 

maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen zoals vergrijzing, kleinere gezinnen, meer 

mondigheid bij burgers, blijvend armoederisico, kwetsbaarheid bij ouderen, digitalisering en 

technologie … wil de Vlaamse overheid werk maken van vraaggestuurde, persoonsgerichte en 

geïntegreerde zorg en ondersteuning op maat van de oudere. 

De concretisering van dit nieuwe beleid wordt voorbereid in verschillende werkgroepen. Het 

Kenniscentrum Woonzorg kreeg in 2016 de opdracht om deze werkgroepen te ondersteunen, 

meer bepaald de verslaggeving van de vergaderingen van de Taskforce Woonzorg de 

vergaderingen die de implementatie voorbereidt van de Vlaamse beslissingen voor Brussel in 

verband met de zesde staatshervorming de voorbereiding, verslaggeving, verwerking en 

opstellen werknota’s voor de werkgroepen: dagverzorgingscentra en Collectieve Autonome 

DagOpvang, lokale dienstencentra, buurtgerichte zorg en onder één dak. 

De inzichten van al deze werkgroepen moeten in het voorjaar 2017 uitmonden in een 

aanbevelingsnota voor de vernieuwing van het beleid en de regelgeving voor woonzorg in 

Vlaanderen. 

In de werkgroep van de Lokale dienstencentra zetelt eveneens de centrumverantwoordelijke van 

het Lokaal dienstencentrum ADO Icarus. De werking, subsidiëring, infrastructuur, regelgeving 

enz….worden daar geëvalueerd en nieuwe beleidsvoorstellen worden gemaakt.   

 De ondersteuning binnen het project BuurtPensioen bleef ook in 2016 gewoon doorlopen. Het 

project is ondertussen ook de stad Brussel erg genegen. In de stuurgroep zit eveneens vanuit het 

Lokaal dienstencentrum ADO Icarus. Naast Neder Over Heembeek zijn tal van antennes opgestart 
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en spreekt men vandaag zelfs al van sub-antennes. In ons eigen Lokaal dienstencentrum is men 

van 1 naar 2 trekkers gegaan omdat zowel de groep zorggevers als zorgvragers toegenomen. 

 

 Het Kenniscentrum Woonzorg heeft in 2016 een belangrijke transitieoefening moeten maken in 

opdracht vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Vlaanderen.  De rationalisatie en 

harmonisatie van de ondersteuningsstructuur in de welzijns- en gezondheidssector moet worden 

aangepakt. Om daartoe te komen werd een procesbegeleider aangesteld die met verschillende 

organisaties een transitieproces heeft doorlopen. Een deel hiervan was een ‘denkdag’ waar ook  

ADO Icarus Brussel aan deel nam. De welzijnsactoren BWR, Het Punt en Kenniscentrum Woonzorg 

Brussel zouden tegen 1 januari 2017 samengaan tot één organisatie.  

 

De Akkerboom  

Activiteitenboerderij ‘De Akkerboom’ is 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.  

Dimitri, die de Akkerboom frequent bezoekt, vertelt:  

 “Ik kom al 5 jaar met heel veel plezier naar de 

Akkerboom. Ik werk heel graag met dieren en in de 

natuur. Door met verschillende mensen te mogen 

samenwerken, onderhoud ik ook mijn sociale 

contacten. Ik werk ook vaak samen met Dirk, een 

gebruiker van onze dienst in Diest. 

 

Mijn dag ziet er als volgt uit: 

Ik begin ’s ochtends met het voederen van de konijnen en het schoonmaken van de hokken. Door 

de speciaal aangepaste sloten op het konijnenhok kan ik deze taak volledig zelfstandig uitvoeren. 

Soms is er mij wel eens een konijn te slim af en ontsnapt er eentje maar ook daar weet ik wel raad 

mee. 

Daarna gaat mijn werk verder in de stal van Sky, het paard. Mijn eerste taak is meestal de stal 

uitmesten. Dankzij een speciaal soort borstel en een speciale riek kan ik ook de stal volledig 

zelfstandig uitmesten. Ondanks dat ik wat moeilijker spreek, kan ik toch rustig werken in de stal. 

Door middel van mijn lichaamstaal weet Sky wat ik van hem verwacht. Door hem vaak te borstelen 

en te verzorgen, is er een vertrouwensband ontstaan. Dit maakt dat ik Sky kan doen luisteren met 

enkele kleine lichaamsbewegingen. 
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Af en toe steek ik ook een handje toe in de tuin, de serre en bij de koeien. Zo heb ik ook een speciaal 

aangepaste kruiwagen die ik met één hand kan bedienen, wat mijn werk een stuk makkelijker maakt.  

De kippen voederen behoort soms ook tot mijn 

takenpakket. 

Doordat ik van bij de start bij De Akkerboom betrokken 

ben, heb ik de boerderij ook zien groeien van een 

gewone boerderij tot een boerderij waar iedereen kan 

werken. Ik heb enkele tips kunnen geven over hoe de 

boerderij nog toegankelijker te kunnen maken voor 

mensen met een beperking. 

Naast het werk op De Akkerboom, ga ik vaak paardrijden. Ik heb onlangs al enkele medailles kunnen 

behalen in dressure.  

Als ik niet bij de dieren aan de slag ben, is mijn voornaamste bezigheid het ontwerpen van 

boerderijen in modelbouw.” 

 

Samenwerking met Toegankelijkheidsbureau 

ADO Icarus vzw werkt samen met het 

Toegankelijkheidsbureau voor het opmaken en bijsturen 

van de bouwplannen voor de ADL-woningen. In 2016 

werd beroep gedaan op de expertise van het 

Toegankelijkheidsbureau voor wat betreft: 

 de realisatie van vier bijkomende ADL-woningen 

te Lommel. 

 de realisatie van aangepaste woningen, met 

name 5 appartementen, in Brussel. 
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Europees partnerships project USER-DRIVEN SOCIAL ENTERPRISES 

(Erasmus+ KA2 Programma)  

Projectomschrijving 

Titel:  User-Driven Social Enterprises   

Periode: Het project van 24 maanden loopt van 1 september 2015 tot 31 augustus 2017  

Partners Aan het project werken twee educatieve partners mee: Universitat de Valencia 

(Valencia, Spanje) en Speleczna Akademia Nauk (Lodz, Polen). 

Naast ADO Icarus, coördinator van het project, stapten volgende 

gebruikersorganisaties  mee in het project: Disability Resource Centre (Birmingham, 

Engeland), TOFD (Istanbul, Turkije) en Social Centre Burgas (Burgas, Bulgarije). 

 

Doelstellingen van het project 

Het project wil inspelen op twee belangrijke maatschappelijke tendensen: 

 Gebruikers nemen zelf de regie en de 

controle over hun zorg en ondersteuning 

in handen.  

 Dienstverlenende organisaties evolueren 

steeds meer naar ‘sociale 

ondernemingen’.   

Het project wil mensen met een beperking uit 

verschillende Europese landen opleiden om 

zelf de regie over hun leven en over hun zorg 

en ondersteuning in handen te nemen.  

Zij worden ook gestimuleerd om belangrijke taken en verantwoordelijkheden op te nemen binnen 

het beheer en/of management van dienstverlenende organisaties. 

    

Activiteiten van het project 

Om de doelstellingen van het project te realiseren, worden volgende projectactiviteiten uitgevoerd: 

 Het uitwerken van drie opleidingspakketten rond ‘disability’, ‘individual capacity building’ en 

‘organisational capacity building’ door de universiteit van Valencia, ADO Icarus en de Universiteit 

van Lodz.  

 Het organiseren van drie vijfdaagse opleidingen rond dezelfde thema’s voor 5 mensen met een 

beperking en/of hun assistenten per gebruikersorganisatie.  

 Het uitschrijven en verspreiden van een handboek over ‘User-Driven Social Enterprises’ 

 Het verspreiden van de resultaten van het project via tweedaagse open seminaries in Bulgarije 

en Turkije en een slotconferentie in Engeland.  
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Projectactiviteiten in 2016 

Van 22 tot 28 november 2015 organiseerde ADO Icarus in Hasselt de 

eerste vijfdaagse training rond ‘persoonlijke ontwikkeling’. De twee 

andere trainingssessies werden in 2016 georganiseerd door de 

universiteit van Valencia (Spanje) en Lodz (Polen).  

 

 

Tweede Trainingssessie over ‘disability and disability policy’ in Valencia 

29 personen met een beperking en persoonlijke assistenten uit de zes partnerlanden namen van  24 

tot 30 April 2016 in Valencia deel aan een tweede trainingssessie over ‘Disability and Disability Policy’ 

Als gebruikers van ADO Icarus reisden Chris Iemants, Anneleen Cornil en Stefanie Klaps naar 

Valencia. Zij werden ondersteund door Katrien Verhellen, Isabelle de Groote en Lieve Theuwis. Jaak  

Geurts was als projectcoördinator aanwezig maar nam slechts aan een gedeelte van de training deel.  

De Spaanse gastheer, de Universiteit van Valencia, stond in voor een perfecte praktische organisatie 

van de training. Het programma was een afwisseling van presentaties, workshops, films en bezoeken. 

Al was het voor de mensen van ADO Icarus wat wennen aan de uitgebreide tapas-maaltijden en de 

(te?) relaxte Spaanse sfeer.  

 

Derde Trainingssessie over ‘Organisational Capacity Building’ in Lodz (Polen) 

Van 25 september tot 1 oktober 2016 namen Maarten Carmans, Stephanie Klaps en Anneleen Cornil, 

als gebruikers, en Rebecca Van Overloop, Isabelle de Groote en Laura Lindebrings, als persoonlijke 

assistenten, deel aan de derde vijfdaagse trainingssessie over ‘Organisational Capacity Building’.  

De universiteit van Lodz zorgde voor een perfecte organisatie. De groep kon bovendien verblijven in 

een volledig toegankelijk hotel: Hotel Ibis-Lodz Centrum. En ook het volledig aangepaste openbaar 

vervoer, per tram, was een heel positieve verrassing.    

De Universiteit van Lodz, organisator van de training, nam het initiatief om op 28 september een 

Open Conferentie in te richten over ‘User-Driven Social Enterpises’ (= gebruiksgestuurde sociale 

ondernemingen). Maarten Carmans stelde er ADO Icarus voor als een voorbeeld van goede praktijk.    

 

Tussentijds rapport, website en handboek 

Ook op het thuisfront was er voor de projectverantwoordelijken van ADO Icarus in 2016 nog heel 

veel werk aan de winkel. Zo werd een uitgebreid tussentijds rapport uitgeschreven en goedgekeurd 

en werd een aanvang gemaakt met het invullen van de website die door de Turkse  partnerorganisatie 

werd uitgewerkt.   

Maar in 2016 werd ook begonnen aan het uitschrijven van het projecthandboek, het voornaamste 

resultaat en ‘product’ van het project. Jaak Geurts, daarbij ondersteund door Anneleen Cornil, startte 

eind 2016 met het verzamelen en verwerken van alle materialen die tijdens de trainingen werden 

aangereikt. In 2017 zal het volledige handboek, dat zowat 125 bladzijden zal tellen, uitgeschreven 

moeten worden en uit het Engels vertaald naar de vijf talen van de projectpartners.        
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BESTUUR  

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2016 22 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Roger Reul 

Willy Camps Dirk Gryseels Sofie Vanaenrode 

Josée Vanroy Reinhart Niesten Maarten Carmans 

Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Sarah Stemgée Kathleen Van Looy 

Gui Abrahams Janna Lange Jo Bollen 

Marc Van Leynsele Jokke Rombauts Jean-Pierre De Greef 

          Kris Haems 

De algemene vergadering kwam samen op 22 juni 2016.  

Raad van bestuur 

Op 31 december 2016 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Roger Reul 

Willy Camps Dirk Gryseels Rita Jonkmans 

Kris Haems Sarah Stemgée Reinhart Niesten 

Jokke Rombauts Chris Iemants Kathleen Van Looy 

Sofie Vanaenrode Maarten Carmans Greta Jacobs 

  Jean-Pierre De Greef     Gui Abrahams 

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Ondervoorzitter Penningmeester Secretaris 

Jan Creemers Chris Iemants Kathleen Van Looy  Gui Abrahams 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2016 op volgende data: 

 20 januari  24 februari  27 april 

 22 juni  7 september  21 december 
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Dagelijks bestuur 

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 werden. 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:  

De directieleden: Eddy Denayer, Alex Verheyden en Micheline Dereyck 

De bestuursleden: Jan Creemers, Kathleen Van Looy en Gui Abrahams 

 

VRIENDEN VAN ADO ICARUS  

 

Dit zijn de ‘vrienden’ die in 2016 meer dan 100 euro schonken: 

 

51 SINT-TRUIDEN 

LIONS SINT-TRUIDEN 

STEVOORT SOLIDAIR 

UNITED FUND FOR BELGIUM 

VIVA WEST-VLAANDEREN 

DECATHLON 

ROTARY CLUB ROESELARE  

CHRISTIAAN GERMONPRÉ 

JOHN GILLÉ, KARLIEN HOORNAERT EN JUST GAMES 

PROVINCIAAL COMMANDO LIMBURG 


