
 

 

ADO Icarus Lommel werft aan: 

1 ADL-assistent (19u) 

 
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 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. Verplaatsingen worden met de fiets/te voet gedaan.  
 
  
Wat verwachten we van een ADL-assistent? 
 
✓ Je beschikt minimaal over een diploma A3 secundair onderwijs (3 jaar ASO/TSO of 4 jaar BSO). 
✓ Je geeft als ADL-assistent blijk van een evenwichtige relatie tussen afstand en nabijheid. 
✓ 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 werkt vanuit een menselijke en zorgzame houding. 
✓ Jouw houding draagt bij tot een positieve groepssfeer. 
✓ Je bent bereid om ook te werken tijdens weekends en avonden.  
✓ Je beschikt over een goede lichamelijke conditie om personen te tillen en te verplaatsen. 

  
 
Wat biedt ADO Icarus jou als ADL-assistent? 
 
✓ Snelle indiensttreding in een deeltijdse functie (19u) met een contract van onbepaalde duur. 
✓ Je verloning is conform de loonbarema’s in PC 319.01. Dit basisloon kan verhoogd worden met relevante jaren 

anciënniteit, extra vergoedingen voor avond- en/of weekendprestaties. 
✓ Jouw ondersteuning biedt een meerwaarde in het leven van de persoon met een beperking. 
✓ Je krijgt een peter/meter ter beschikking (inloopassistentie) in het werkveld. 

 

 

Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur vòòr 29/10/2019 je C.V. naar: 

 
cindy.fiddelaers@ado-icarus.be  

 
Voor meer informatie: 

 

www.ado-icarus.be 


