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ADO Icarus vzw ondersteunt personen met een handicap om op een kwaliteitsvolle manier 

geïntegreerd en zelfstandig te wonen en te leven. Bij het realiseren van die missie vertrekt ADO 

Icarus vzw van een duidelijke visie op de persoon met een handicap en op zijn plaats en rol in de 

samenleving: het „burgerschapsmodel’.  

Wanneer we de missie, visie en uitgangspunten bij het organiseren en verlenen van ondersteuning 

door ADO Icarus vzw lezen, dan valt het op dat we ons met gemak kunnen inschuiven in 

Perspectief 2020. 

 

Een korte toelichting bij het Perspectief 2020 

De Perspectiefnota 2020 van minister Vandeurzen zet de krijtlijnen uit voor het toekomstig beleid 

ten aanzien van personen met een handicap. De nota 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 beschermde 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 die samen in elf strategische projecten uitmonden. 

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 

vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving. 

Het succes waarmee de eerste doelstelling vervuld kan worden hangt af van een aantal belangrijke 

factoren, zoals het volume aan capaciteitsuitbreiding en bijzondere infrastructuur, een vernieuwde 

toegangspoort, de zorgregie die op provinciaal niveau, zolang de schaarste aanhoudt, een stevige 

bemiddelings- en afstemmingsfunctie moet invullen, een zorggerelateerde 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 van Perspectief 2020 is het een feit dat vraaggestuurde zorg 

lijnrecht staat tegenover aanbodsgestuurde zorg. Dit laatste 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. Personen met een handicap dienen, op 
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collectief niveau, betrokken te zijn bij de belangrijke 

besluitvormingsprocessen rond de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning van personen met een handicap.  

Gebruikers(verenigingen) geven op het collectieve niveau 

(aanbieders/overheid) sturing aan processen van vraagverheldering 

en aan het bewaken van kwaliteit van leven van personen met een 

handicap. Gebruikersverenigingen worden geresponsabiliseerd voor het bepalen en respecteren 

van maatschappelijk haalbare grenzen en mogelijkheden tot zorg en ondersteuning.  

Gebruikers moeten ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van personen met een handicap verbeterd 

wordt door bewaking van het voortraject, de werking van de voorzieningen en de besluitvorming 

van de overheid.  

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 (professionele kracht, opgeleide vrijwilliger) dat 

zijn neerslag krijgt in een ondersteuningsplan (het voortraject). Na toestemming van het VAPH en 

op basis van het ondersteuningsplan volgt er voor de hulpvrager een persoonsvolgend budget dat 

onder de vorm van een voucher kan ingezet worden. Een welomschreven groep van personen met 

een handicap zal zijn ondersteuning zelf kunnen organiseren met een direct of „cash payment „ 

systeem.  

Het bereiken van deze tweede doelstelling is afhankelijk van een aantal kritische succesfactoren, 

namelijk het ter beschikking stellen van volledige en geactualiseerde informatie over alles wat 

personen met een handicap aanbelangt, door het installeren van een gebruiksvriendelijk online 

systeem door het VAPH dat tegelijk ook mogelijkheden tot individuele opvolging van eigen dossiers 

mogelijk maakt. Het creëren van een ruim aanbod aan rechtstreeks toegankelijke handicap-

specifieke eerstelijnshulpverlening enerzijds en het aanreiken van expertise aan de rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening via mentorschap en coaching vanuit de VAPH sector worden ook 

aangehaald als kritische succesfactoren. Tevens dient een gediversifieerd en ruimtelijk gespreid 

aanbod (handicap en regulier) aan ondersteuningsdiensten aanwezig te zijn. Het is evident dat 

ondersteuning van personen met een handicap alle levensdomeinen omvat. De financieringswijze, 

onder de vorm van een persoonsvolgend 

budget dat opgedeeld wordt in een systeem 

van persoonsvolgende vouchers en in een 

systeem van cash payment wordt verder 

uitgebouwd. Deregulering van VAPH regels en 

decentralisatie is cruciaal. Tenslotte is 

afstemming tussen federaal en Vlaams niveau 

een laatste kritische succesfactor.  

  



  

ADO Icarus vzw en het Perspectief 2020 

ADO Icarus vzw vindt het belangrijk dat de personen die beroep doen op haar ondersteuning aan 

vraagverduidelijking kunnen doen en een ondersteuningsplan kunnen opmaken (cf. NOC). Er wordt 

veel belang gehecht aan het feit dat gebruikers van ADO Icarus vzw meebeslissen en inspraak 

hebben op alle niveaus wat de organisatie van de dienstverlening betreft.  

De populatie van gebruikers verruimt en wijzigt: er zijn meer mensen met een bijkomende 

handicap (bv. NAH) en/of een progressieve handicap. Dit zorgt ervoor dat personeel van 

ADO Icarus vzw nood heeft aan bijscholing en aan vorming. ADO Icarus vzw bouwt haar 

dienstverlening uit vertrekkende vanuit de behoeften van de personen die op haar beroep doen en 

nog zullen doen – hetzij via de regelgeving zelfstandig wonen, via inkopen door middel van een 

PAB, via convenant of hetzij via DIO (diensten inclusieve ondersteuning)– en gaat hiervoor indien 

nodig samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties.  

Het is belangrijk dat de aanwezige middelen hiertoe efficiënt worden ingezet op een sociaal 

verantwoorde wijze vertrekkende vanuit de behoeften van (toekomstige) gebruikers. ADO Icarus 

vzw beseft zeer goed dat het werken aan kwaliteit van bestaan van de personen die op haar 

dienstverlening beroep doen een veelzijdige aanpak vereist waar zij maar voor een stuk kan voor 

instaan. De factoren die ADO Icarus vzw zelf in de hand heeft in functie van haar missie, visie en 

uitgangspunten van haar dienstverlening zijn onder andere: 

 de vorming en bijscholing van haar personeel, 

 het aangaan van samenwerkingsverbanden en overleggen met organisaties vanuit de 

VAPH-sector en vanuit de reguliere sector,  

 het efficiënt en vernieuwend inzetten van de middelen waarover ze beschikt.  

 

ADO Icarus vzw is vragende partij om actief mee te denken en te werken aan een transitie naar 

een persoonsgebonden financiering uitgaande van het concept Kwaliteit van Bestaan en waarbij 

mensen kunnen kiezen tussen zorg in natura, cash budget of een combinatie van beide. 

 



 

 

 

ADO Icarus vzw biedt ondersteuning in tien verschillende centra voor Zelfstandig Leven in 

Vlaanderen. De organisatie tracht personen met een handicap die ondersteuning aan te bieden die 

hen toelaat om op een volledig autonome manier vorm te geven aan hun leven, om zelfstandig hun 

eigen verwachtingen en ambities waar te maken.  

Vanuit de ondersteuningsregio‟s biedt ADO Icarus vzw aan personen met een handicap een 

gediffentiëerd en geïntegreerd ondersteuningsaanbod aan. 

Buiten de Centra voor Zelfstandig Leven beheert ADO Icarus een semi-internaat voor kinderen en 

jongeren mat autisme, het project “A-Huis” in Sint-Truiden, waarbij de inhoudelijke sturing wordt 

aangereikt door Auctores vzw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AANBOD EN GEBRUIKERS 

Huidige centra zelfstandig leven 

Toekomstige centra zelfstandig leven  

Semi internaat 



 

Ondersteuningsvormen en gebruikers per 31 december 2011 

De ondersteuning wordt gesubsidieerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap) via zorg in natura of via directe financiering (zogenaamd cash payment). 

ADO Icarus vzw is actief op beide terreinen. 

Zelfstandig wonen is een zorgvorm in natura waarbij 

een persoon met een zware fysieke handicap gebruik 

kan maken van 24/24u oproepbare ADL-assistentie in 

een aangepaste woning. ADO Icarus vzw beheert tien 

diensten zelfstandig wonen, namelijk in Denderleeuw, 

Dendermonde, Diest, Hasselt, Kortrijk, Lommel, 

Zolder, Gingelom, Halle en Menen. In totaal 

ondersteundt ADO Icarus vzw per 31/12/2011 104 

personen via zelfstandig wonen.  

Via een convenant overbruggingszorg kan een persoon in zijn thuissituatie op afspraak 

ondersteund worden in afwachting van de oplevering van een ADL-woning in een dienst voor 

zelfstandig wonen . ADO Icarus ondersteunt 18 personen via een convenant overbruggingszorg. 

Bij ADO Icarus wordt één persoon ondersteund in zijn vertrouwde leefomgeving via geïntegreerd 

wonen en dit in Noord-Limburg.  

Diensten Inclusieve Ondersteuning, de opvolger van geïntegreerd en beschermd wonen, 

werden opgericht in het kader van de zorgvernieuwing. Door deze ondersteuningsvorm wordt een 

volwaardig alternatief geboden voor de opvang in een voorziening. Hierbij wordt uitgegaan van het 

burgerschapsmodel. De ondersteuning van de gebruiker gaat uit van de behoeften van de persoon 

met een handicap. Om dit te realiseren zal maximaal inclusief moeten samengewerkt worden met 

de reguliere welzijnsdiensten en met het natuurlijk netwerk van de persoon met een handicap. 

ADO Icarus ondersteunt twee personen via DIO-erkenningsvorm: één persoon in Dendermonde en 

één persoon in Halle. 

Op 1 januari 2011 nam ADO Icarus de erkenning over van het semi-internaat niet-

schoolgaanden, het „A-Huis‟ in Sint-Truiden. Hier worden twaalf kinderen en jongeren met 

autisme intensief ondersteund. 

ADO Icarus verzorgt tevens de ondersteuning van drie convenanten knelpuntdossiers: twee 

dossiers via een noodsituatie en één dossier lang wachtende. 

Door netwerking en samenwerking tracht ADO Icarus bij te dragen aan de uitbouw van een 

continuüm van ondersteuningsmogelijkheden. Dit gebeurt ondermeer voor verpleging, traject-

begeleiding, dienstencheques en aangepast vervoer.  

  



 

Directe financiering 

42 personen kiezen voor ADO Icarus vzw om hun ondersteuning in te vullen met eigen middelen. 

Deze eigen middelen worden meestal ontvangen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap) in de vorm van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of een 

persoonsgebonden budget (PGB). Enkele gebruikers (slachtoffers van een verkeersongeval) 

financieren hun ondersteuning met middelen uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij. ADO 

Icarus helpt mee de ondersteuningsnood van deze personen te bepalen en te organiseren zodat zij 

hun leven terug zinvol en kwaliteitsvol kunnen invullen. 

Twaalf van deze 42 personen wonen in de nabijheid van een ADL-centrale van een dienst 

zelfstandig wonen. Zij kunnen met (een deel van) hun budget gebruik maken van de oproepbare 

assistentie. Daarbuiten zijn er 30 andere budgethouders die persoonlijke assistentie inkopen bij 

ADO Icarus vzw.ADO Icarus ondersteunt één gebruiker met een persoonsgebonden budget (PGB) 

in Halle. 

Zorg in natura Directe financiering 

    
Zelfstandig wonen 104 Inkoop in een dienst zelfstandig 

wonen met een persoonlijk 

assistentiebudget 

12 

    
Convenant overbruggingszorg 18 Persoonlijke assistentie 29 

    
Geïntegreerd wonen 1 Persoonsgebonden budget 1 

    
Dienst Inclusieve Ondersteuning 

(DIO) 

2   

    
Semi internaat  

niet-schoolgaanden (SINS) 

12   

    
Convenanten knelpuntdossiers 3   

    
 140  42 

Vrijwilligerswerk   15 

    
    
    
Technische ondersteuning 

    
Vervoerdienst i.s.m. lokale partners 

 



 

Ondersteuning buiten het VAPH 

Naast de vernoemde ondersteuningsvormen biedt of organiseert ADO Icarus: 

Technische ondersteuning 

De technische dienst kan een gebruiker ondersteunen en advies 

geven bij de aankoop, de installatie en het onderhoud van 

aanpassingen en hulpmiddelen. 

Vrijwilligerswerk 

In 2011 waren er 15 gebruikers die ADO Icarus vzw inschakelden 

om hun vrijwilligerswerk te regelen. 24 vrijwilligers hebben zich 

ingezet voor de gebruikers en/of de organisatie. 

Aangepast vervoer  

ADO Icarus vzw beschikt in de ondersteuningsregio‟s Kortrijk en 

Zolder over een minibusje om te zorgen voor aangepast vervoer. 

In Gingelom en Halle wordt voor aangepast vervoer 

samengewerkt met het plaatselijke OCMW. 

 

Aanbod in de toekomst 

ADO Icarus blijft zich inzetten om haar ondersteuningsaanbod uit te breiden. Vorig jaar ging het 

zorgvernieuwingsproject in Brussel van start. Dit project waarin ouderenzorg en gehandicaptenzorg 

zal worden geïntegreerd, wordt gefinancierd met een bijzondere subsidie. Het project zal een 

dienst voor zelfstandig wonen, een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en tal van 

andere aanvullende zorgfuncties omvatten. Meer hierover verder in dit jaarverslag.  

Op 1 januari 2012 ontving ADO Icarus vzw 

van het VAPH de voorlopige vergunning van 

de dienst voor zelfstandig wonen te 

Emelgem (Izegem). Hier zullen zes van de 

twaalf plaatsten  worden voorzien voor 

personen met NAH. Meer hierover verder in 

dit jaarverslag.  

 

 



 

 

 

 De viering van het twintigjarig bestaan van ADO Icarus werd in 2011 verder gezet 

 De erkenning van het A-Huis werd overgedragen aan ADO Icarus vzw 

 Vier bijkomende woningen in Rodenem (Halle) werden in gebruik genomen 

 De bouwwerken van de nieuwe dienst in Diest gingen eind 2011 van start 

 De voorbereidingen om een nieuwe dienst zelfstandig wonen op te starten in Emelgem 

werden getroffen 

 De dienst van Zolder vierde haar twintigjarig bestaan 

 De dienstverlening binnen diensten inclusieve ondersteuning (DIO) gingen van start 

 Rotary Landen, Rotary Dendermonde en Rotary Menen steunen ADO Icarus vzw 

 In Brussel werden verdere stappen ondernomen in het kader van het experimenteel project 

 

Experiment Brussel 

In 2010 werd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap groen licht gegeven 

voor een zorgvernieuwend en sectoroverschrijdend project in Brussel, ingediend door ADO Icarus. 

ADO Icarus ontvangt gedurende drie jaren experimentele subsidies om een sectoroverschrijdend 

project tussen gehandicaptenzorg en ouderenzorg in Brussel op poten te zetten.  

Het project zal in fases opstarten: een dienst voor zelfstandig wonen, ambulante dienstverlening, 

de exploitatie van een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en andere zorgfuncties 

die het langer zelfstandig wonen bevorderen. Het ondersteuningsaanbod zal vanuit een 

zorgknooppunt gecoördineerd worden. 

Enkele jaren geleden heeft het Kenniscentrum Woonzorg Brussel een plan ontwikkeld over de 

uitbouw van een woonzorgcentrum in Brussel met inplanting in Neder-over-Heembeek. Het project 

kreeg de naam „Pieter & Pauwel‟. De samenwerking met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, die 

over de nodige knowhow beschikt, is cruciaal voor het welslagen van dit project. 

Begin 2011 kreeg ADO Icarus te horen dat er heel wat onzekerheden waren over de financiering 

van de zorgdelen van het project. We bleven ons focussen op het project in zijn totaliteit. 

Belangrijk  was wel om daarnaast andere kanalen te gaan bewandelen. Even zag het ernaar uit dat 

de locatie zou kunnen wijzigen.  Alles werd herbekeken om het project met het volledige concept 

eventueel naar Kruisberg over te brengen.  

Om geen tijd verloren te laten gaan werd overleg georganiseerd met de verantwoordelijke van het 

Parochiehuis Familia in Neder-Over-Heembeek, om daar eventueel te starten met een aantal 

deelfacetten van het project. Het parochiecentrum „Familia‟  zou  de locatie bij uitstek zijn om 

laagdrempelig met een lokaal dienstencentrum te starten en zo de rest van het project verder uit 

te bouwen in afwachting van de nieuwbouw. De screening op toegankelijkheid, die aangaf dat er 
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een zware investeringskost moest gebeuren,  de hoge eisen vanuit Vlaanderen wat betreft 

infrastructuur en de onzekere fase waarin het project toen zat, hebben ertoe geleid dat deze piste 

even moest geparkeerd worden tot dat er meer duidelijkheid kwam.   

In juni  2011 vernam ADO Icarus dat de eerste piste „Pieter en Pauwel‟  alsnog zou kunnen 

doorgaan. Er volgde heel wat overleg met het kabinet van minister Brigitte Grouwels  en met het 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Eind december werd er een akkoord bereikt omtrent het project 

en de financiering ervan. 

Om de verdere uitwerking van het project voor te 

bereiden, werden  er tal van expertisebezoeken 

gebracht aan lokale dienstencentra en 

dagverzorgingscentra zowel in Brussel als 

daarbuiten. Op deze manier werd heel wat 

informatie uitgewisseld en kon er een duidelijker 

beeld gevormd worden over de in te slagen weg. 

De contacten om op termijn over te kunnen gaan 

tot samenwerkingsverbanden met verschillende actoren uit Brussel zijn gelegd. Om vanuit de 

symbiose tussen beide sectoren een breed pallet van ondersteuningsvormen aan te bieden is 

vooronderzoek naar samenwerking geen overbodige luxe.  

Om een goed draagvlak te creëren en ADO Icarus vzw 

verder te laten  profileren in Brussel,  zorgde de   

projectverantwoordelijke voor belangrijke 

aansluitingspunten binnen het bestaande zorgnetwerk 

in Brussel. Ook inspraakmogelijkheden op 

overlegorganen (Stuurgroep van het BROG – Brussels 

Regionaal Overleg Gehandicapten, adviesraad voor 

personen met een beperking, VVDC – Vlaamse 

vereniging voor dienstencentra,…) waar tot voor kort 

geen vertegenwoordiging aanwezig was van een voorziening/organisatie voor personen met een 

fysieke beperking zijn zeer belangrijk voor het  welslagen van het project.  

Ondertussen verhuisde projectverantwoordelijke, Conny Roekens, naar ‟t Lakenhuis, Lakensestraat 

76 te  1000 Brussel. Daar maakt ADO Icarus deel uit van een samenhuizingsproject met andere 

partners in de zorg. De officiële opening van ‟t Lakenhuis vond plaats eind december en kon op 

heel wat aandacht rekenen van de pers en ministers.  

 

 

 

 

  



 

20–jarig bestaan van ADO Icarus vzw gevierd in Dendermonde

In 2010 bestond de vzw ADO Icarus vzw 20 jaar. De organisatie groeide van één dienst voor 

zelfstandig wonen in Zolder uit tot een sociale onderneming die meer dan 180 personen met een 

handicap ondersteunt en 290 personeelsleden tewerkstelt. 

In 2010 werd dit 20-jarig bestaan 

reeds gevierd in Gingelom (voor de 

Limburgse diensten en de dienst in 

Diest) en in Menen (voor de West-

Vlaamse diensten). Op 14 oktober 

2011 werd een viering georganiseerd 

voor de diensten Dendermonde, 

Denderleeuw en Halle in het stadhuis 

van Dendermonde.  

Die dag verzamelden assistenten, 

gebruikers en belangstellenden in de 

Ros Beiaard zaal van het stadhuis van Dendermonde voor de viering van 20 jaar ADO Icarus. 

Dienstverantwoordelijke Kris Haems had alles tot in de puntjes voorbereid en het werd dan ook een 

zeer aangename en leerrijke viering. 

Laurent Bursens, administrateur-generaal van het VAPH, gaf een toelichting bij 20-jaar ADO Icarus 

vzw. Hij maakte de ontwikkeling van het zelfstandig wonen en de start van ADO Icarus vzw van 

dichtbij mee. 

Enkele leden van Rotary Dendermonde, 

waaronder voorzitter Christian Michem, 

waren eveneens aanwezig. De heer 

Michem gaf een korte toespraak en had 

lovende woorden voor de organisatie en 

haar medewerkers. 

ADO Icarus vzw werkt momenteel aan een 

nieuw en gebruiksvriendelijker 

oproepsysteem. Rotary Dendermonde 

schonk ADO Icarus vzw 14.000€ om de 

ontwikkeling en realisatie van dit nieuwe 

systeem mogelijk te maken. 

Eddy Denayer, algemeen directeur van ADO Icarus vzw gaf zijn visie op de toekomst van 

zelfstandig leven en de uitdagingen die ADO Icarus vzw de komende jaren zal aangaan.  

Als kers op de taart kwam Ludo Enckels zijn allernieuwste boek „Wervelstorm‟ voorstellen.  

 

 



 

20 jaar Zolder 

Op 16 december 2011 werd in de dienst van Zolder een viering georganiseerd waarbij de 

assistenten en de gebruikers in de bloemetjes werden gezet. Deze viering had een speciaal 

karakter aangezien in Heusden-Zolder het verhaal van ADO Icarus vzw begon.  

Een korte terugblik: 

Begin jaren ‟80 werden, vanuit een 

experimenteel kader, de eerste diensten voor 

zelfstandig wonen opgestart. Van regelgeving of 

subsidiëring was nog geen sprake. Dergelijk 

initiatief was er ook in de provincie Limburg. De 

ondersteuning werd door het lokale OCMW 

uitgebaat in de wijk „Tienhof‟ in Heusden-Zolder. 

De gebruikers waren echter op verschillende 

vlakken ontevreden. Met de eisen “Goede 

dienstverlening, privacy, goede aangepaste 

woningen en respect.” onder de arm, gingen ze 

de straat op. Een kleine betoging met (op langere termijn) grote gevolgen. In 1991 nemen de 

gebruikers van de dienst in Zolder de dienstverlening over en veranderen de naam in „ADL-Zolder‟. 

Met deze actie werd de basis gelegd van de centra voor zelfstandig leven zoals we ze nu kennen. 

Organisaties geleid en gedragen door personen met een handicap, met als doel zelfstandig wonen 

en leven mogelijk te maken. Door de ontwikkeling en realisatie van een bijkomende dienst in Diest, 

drong een nieuwe naamsverandering zich op. „ADO Icarus‟ was geboren.  

Sommige van de gebruikers die aan de wieg stonden van de centra voor zelfstandig leven en 

enkele assistenten die de geschiedenis van A tot Z meemaakten wonen en werken nog steeds bij 

ADO Icarus vzw. Vijf assistenten van de dienst zelfstandig wonen in Zolder werden extra in de 

bloemetjes gezet voor hun 20-jaar trouwe dienst. 

 

 

 

 

De wijze woorden uit 1993 

van algemeen directeur Eddy 

Denayer blijven duidelijk 

actueel 

 

 

 

  

‘Het is geen gemakkelijke opdracht geweest. 

Samenwerken met mensen, mensen die geen van allen 

volmaakt zijn. Mensen die mekaar vinden op de meest 

mogelijke en onmogelijke momenten, wanneer ze zich 

goed of slecht voelen , wanneer ze emotioneel zijn... het 

klinkt bijna als getrouwd zijn, ook al gaat het over 

assistentie geven en assistentie krijgen.’ 



 

Overname erkenning A-Huis 

Op 1 januari 2011 heeft het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de 

erkenning voor het A-Huis overgedragen aan ADO Icarus vzw. Het A-Huis is een semi-internaat 

voor niet schoolgaande kinderen, gevestigd in Sint Truiden. Een 12-tal kinderen en jongeren met 

autisme worden er ondersteund.  

 

Financiële steun 

Het oproepsysteem speelt een cruciale rol in de dienstverlening in de centra voor zelfstandig 

wonen. Investeren in de verdere ontwikkeling ervan is nodig om de kwaliteit van de 

dienstverlening te verbeteren. 

Om deze investering mogelijk te maken klopte ADO Icarus vzw aan bij enkele service clubs. 

Tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van ADO Icarus vzw in Dendermonde, schonk Rotary 

Dendermonde 14.000 €. 

Op 7 januari 2011 overhandigden René De Roover, Frans 

Gielissen en Freddy Loyaerts, leden van Rotary Landen, een 

cheque ter waarde van 5000 € aan de 

dienstverantwoordelijke van Gingelom, Patick Lismont.  

De dienst van Menen werd bezocht door leden van Rotary 

Menen. Zij brachten een cheque ter waarde van 5000€ mee om ook daar de installatie van het 

nieuwe oproepsysteem mogelijk te maken. 

In de diensten voor zelfstandig wonen wordt intensief gebruik gemaakt van fietsen. Nadat een 

bewoner een oproep plaatst, moet de assistent zo vlug mogelijk met de fiets naar de bewoner 

kunnen rijden. 

Financiële middelen om fietsen aan te kopen zijn dan ook zeer welkom. 

ADO Icarus vzw deed een oproep voor de aankoop van een aantal nieuwe fietsen voor de dienst 

Halle. In de zomer van 2011 namen vier nieuwe bewoners hun intrek in Rodenem. Assistenten 

moeten zich nu verplaatsen tussen de Wielewaallaan, waar de 

ADL-centrale gelegen is, en Rodenem. 

VARO (Vriendenkring Andersvaliden van Rode en Omgeving), 

vertegenwoordigd door Johan Stoffels en Frieda Hermans , 

reageerde positief en schonk 1.275 € om drie nieuwe rijwielen 

aan te kopen. 



 

Tevredenheidsonderzoek ‘Kwaliteit van Bestaan’ 

Conform het kwaliteitshandboek is iedere voorziening 

die erkend is door het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap verplicht periodiek de 

tevredenheid van de personen met een beperking die 

door hen ondersteund worden, te onderzoeken.  

In 2007-2008 heeft het Toegankelijkheidsbureau 

Limburg in opdracht van ADO Icarus een eerste 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek peilde naar de tevredenheid over de woning en 

de woonomgeving. In 2009 heeft ADO Icarus besloten een tweede tevredenheidsonderzoek uit te 

voeren dat peilt naar de tevredenheid over de dienstverlening.  

Ter voorbereiding van dit onderzoek hebben we in het voorjaar van 2009 aangeklopt bij professor 

Geert Van Hove (vakgroep Orthopedagogiek van de UG). Hierbij werd vlug duidelijk dat we ons 

onderzoek best zouden kaderen binnen het concept van Kwaliteit van Bestaan. Uit internationaal 

„tevredenheidsonderzoek‟ leren we immers dat 75% van de mensen in doorsnee tevreden zijn over 

allerlei vormen van dienstverlening en ondersteuning. Met deze resultaten kunnen organisaties niet 

veel aanvangen als ze hun dienstverlening willen verbeteren. 

Daarom besloot de stuurgroep in het najaar 2009 om het 

tweede onderzoek te kaderen binnen het internationale 

concept van Kwaliteit van Bestaan. Bovendien sloot 

Zewopa zich aan bij ons onderzoek, waardoor het 

onderzoek 14 regio‟s bestreek, verspreid over alle 

Vlaamse provincies. We mogen daarom met enige fierheid 

zeggen dat dit rapport het resultaat is van een project dat 

om tweeërlei redenen uniek is geworden.  

Het is ten eerste uniek omwille van de inhoud. Toen we onze eerste gedachten over een 

vervolgonderzoek op papier zetten, dachten we in „klassieke‟ termen over een 

tevredenheidsonderzoek, namelijk: peilen naar de mate van tevredenheid met de dienstverlening. 

We hebben daarna bewust gekozen om te gaan voor een onderzoek gekaderd binnen het concept 

van Kwaliteit van Bestaan. Het onderzoek omvatte drie vragenlijsten: de Personal Outcomes Scale 

(POS), de Barthel en Elida schaal en een eigen vragenlijst. Met dit onderzoek hebben we dus drie 

zaken onderzocht: de mate van kwaliteit van bestaan, de aard van de ondersteuningsnood en de 

mate van tevredenheid met de dienstverlening. De eigen vragenlijst peilde niet enkel naar de mate 

van tevredenheid met de dienstverlening en mogelijke hiaten, maar ook naar nood aan en 

ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Het onderzoek is ook uniek omwille van de omvang. Zelfstandig Wonen als ondersteuningsvorm 

telt over heel Vlaanderen 302 plaatsen. ADO Icarus en Zewopa ondersteunen samen 181 

gebruikers (Zelfstandig Wonen, inkopen van ADL, PAB en PGB) verspreid over de 5 Vlaamse 

provincies. Uiteindelijk hebben we van deze totale populatie van 181 gebruikers 112 geldige 

deelnamen aan het onderzoek kunnen verwerken.  



 

Dit onderzoek is een huzarenstuk geworden wat betreft de 

inhoud, de tijdspanne, het aantal deelnemers en de afname 

van de vragenlijsten. Dit resultaat was niet mogelijk geweest 

zonder de medewerking van de subsidiërende instanties, de 

Hogeschool Gent, de Universiteit Gent, Stichting Arduin en 

Fokus op Emancipatie. Tot slot gaat onze oprechte dank ook 

uit naar de gebruikers en assistenten van ADO Icarus en 

Zewopa die bereid waren zich voor 100 percent in te zetten voor het welslagen van het onderzoek. 

Dankzij hen hebben we bruikbare gegevens verkregen waarmee we verder aan de slag kunnen om 

de dienstverlening te verbeteren en om beleidsvoorstellen te formuleren in functie van kwaliteit 

van bestaan van personen met een beperking.  

Het ganse proces werd ondersteund door de stuurgroep: Jokke Rombauts (Zewopa), Alex 

Verheyden, Eddy Denayer, Viviane Sorée, Inge Ranschaert (ADO Icarus), Claudia Claes en Tina 

Van Havere (SOAG, HoGent). 

Op 16 september organiseerden ADO Icarus vzw en ZeWoPa vzw een studiedag waar de resultaten 

van dit onderzoek werden voorgesteld. De studiedag vond plaats in het Brusselse 

gemeenschapscentrum “De Markten” aan de Oude Graanmarkt. 

Viviane Sorée, coördinator ambulante ondersteuning bij ADO Icarus vzw, heette een 100-tal 

aanwezigen welkom en gaf een korte inleiding. Hoofddocent vakgroep Orthopedagogie, professor 

dr. Geert Van Hove lichtte „Kwaliteit van Bestaan‟ toe.  

Na de voorstelling van het rapport werden de evoluties in het zorglandschap, de toekomst van het 

zelfstandig wonen en de uitdagingen voor ADO Icarus vzw en ZeWoPa vzw besproken door een 

panel bestaande uit:  

 Jos Theunis  Afdelingshoofd Zorg VAPH 

 Alex Verheyden Kennismanager ADO Icarus vzw 

 Jokke Rombauts Directeur ZeWoPa vzw 

 Claudia Claes  Lector Hogeschool Gent, departement SOAG 

 Inge Ranschaert Ervaringsdeskundige 

Moderator van dienst was Eddy Denayer. 

Achteraan in dit jaarverslag zijn de besluiten en adviezen van dit onderzoek opgenomen. 

 

Om de aanwezigen de mogelijkheid te bieden na te 

kaarten over de studiedag en hun netwerk uit te breiden, 

werd ter afsluiting een receptie aangeboden. 

  



 

Ludo Enckels schrijft een boek 

Zeven jaar geleden begon Ludo Enckels te werken bij ADO Icarus vzw als ADL-assistent in de 

dienst van Zolder. Nadat hij reeds naam maakte als jeugdboekenschrijver, verscheen in 2011 

„Wervelstorm‟ zijn eerste boek voor een volwassen publiek.  

 

Ludo is een auteur die schrijft over de realiteit. Een realiteit 

die een eigen leven gaat leiden in zijn hoofd. „Wervelstorm‟ is 

een psychologische thriller over Elke, een mooie en 

succesvolle journaliste. Elke geraakt verlamd door een 

verkeersongeval. Na een intensieve revalidatie, leert ze met 

haar handicap te leven in haar riante aangepaste villa. Ze 

beleeft een geweldige tijd met haar persoonlijk assistent 

Rob. Tot ze verliefd wordt op hem en ze toestaat dat hij bij 

haar intrekt. Stilaan neemt Rob het commando over haar 

leven over en geraakt Elke meer en meer geïsoleerd van de 

buitenwereld. 

 

 

 

Het thema van het boek is niet onbekend voor ADO Icarus vzw, haar gebruikers en haar personeel. 

Daarom werd het boek op twee gelegenheden in 2011 in samenwerking met ADO Icarus vzw 

voorgesteld. 

Een eerste maal op maandag 9 mei in de 

bibliotheek van Genk, in het bijzijn van de Genkse 

schepen van sociale zaken Geert Swartenbroekx. 

Na een korte inleiding van Eddy Denayer en 

schepen Swartenbroekx, las Ludo Enckels enkele 

passages uit zijn boek voor.  

Ook op de viering van 20 jaar ADO Icarus vzw in 

Dendermonde (zie elders in dit jaarverslag) werd 

„Wervelstorm‟ voorgesteld aan het aanwezige 

publiek. 

  



 

Emelgem 

In 2010 werd het 

ontwikkelingsplan zelfstandig 

wonen 2010-2015 goedgekeurd 

binnen de sector. Dit plan 

vermeldt onder meer de 

ontwikkeling van een nieuwe 

dienst voor zelfstandig wonen te 

Izegem met ADO Icarus vzw als 

exploitant. In 2011 werd volop 

verder gewerkt aan de 

concretisering van dit project in 

overleg met alle betrokkenen. Een belangrijke partner is vzw Unie-K. Unie-K en haar afdeling ‟t 

Venster bieden dienstverlening aan personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). ADO 

Icarus vzw wil in het project zelfstandig wonen de helft van de plaatsen ter beschikking stellen aan 

personen met NAH. Om deze ondersteuning mogelijk te maken, zullen op zorginhoudelijk vlak 

specifieke expertise en afspraken noodzakelijk zijn en dit zowel nu, tijdens de voorbereiding van 

het project, als tijdens de exploitatie van het project. Door de realisatie van dit project zal ADO 

Icarus vzw duidelijk bijdragen tot het realiseren van één van haar doelstellingen, namelijk het 

uitbreiden van haar doelgroep. Afspraken omtrent doelgroepomschrijving, personeel, de wijze van 

samenwerking en overleg werden in een samenwerkingsovereenkomst gegoten. Hiertoe 

vergaderden Unie-K en ADO Icarus vzw verschillende keren in 2011. De finalisering van de 

samenwerkingsovereenkomst is voorzien voor medio 2012.   

ADO Icarus vzw ondertekende in 2011 een intentieverklaring met het OCMW Izegem teneinde bij 

te dragen tot een kwaliteitsvol zorgaanbod in Izegem. Meer concreet zal ADO Icarus vzw, naast 

haar dienstverleningsaanbod, ook haar expertise inzake personen met een beperking ter 

beschikking stellen en in nauw overleg treden met de lokale zorgactoren. OCMW Izegem zal zorgen 

voor doorverwijzing en bekendmaking van het project. Het dienstverleningsaanbod vanuit OCMW 

Izegem, incluis enkele woonzorgfuncties, zullen zich ook richten tot de gebruikers van het project 

zelfstandig wonen.  

Het bouwdossier verloopt gunstig. Tijdens de gemeenteraad van december 2011 werden 

wijzigingen aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd die de bouw van de site mogelijk 

maken. December 2011 werd ook de bouwaanvraag ingediend. De dienst voor zelfstandig wonen 

zal in twee fasen verlopen. De eerste fase betreft 8 woningen. Een start van de bouw is voorzien 

voor begin 2013 

In januari 2012 ontvangt ADO Icarus vzw de voorlopige vergunning van het VAPH. Dit betekent dat 

het VAPH haar goedkeuring verleent aan het project en een erkenning en subsidiëring bij de 

opstart in het vooruitzicht stelt.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS PER 31-12-2011 

ACTIVA 

 

Boekjaar 

2011 

Boekjaar 

2010 

 
 

 Vaste Activa 117.168,13 158.097,94 

 
 

 

 

Software 9.695,73 9.695,73 

 
Afschrijving Software -7.129,48 -5.191,33 

  
2.566,25 4.504,40 

 
Oproepsystemen 321.223,85 301.658,45 

 
Afschrijving oproepsystemen -271.638,90 -240.668,52 

  
49.584,95 60.989,93 

 
Kantoorinstallaties 23.245,50 22.866,19 

 
Afschrijving kantoorinstallaties -22.728,73 -19.702,78 

  
516,77 3.163,41 

 
Computeruitrusting 121.752,49 115.991,60 

 
Afschrijving computeruitrusting -105.869,61 -96.544,86 

  
15.882,88 19.446,74 

 
Niet-medisch materiaal 5.427,91 5.427,91 

 
Afschrijving niet-medisch materiaal -4.237,36 -3.694,47 

  
1.190,55 1.733,44 

 
Rollend materiaal 74.656,39 99.501,39 

 
Afschrijving rollend materiaal -67.625,13 -81.538,85 

  
7.031,26 17.962,54 

 
Meubilair 47.990,44 44.319,29 

 

Afschrijving meubilair -30.727,93 -26.341,44 

  
17.262,51 17.977,85 

 

Leasing kantoormachines 21.365,50 21.365,50 

 
Afschrijving leasing kantoormachines -21.365,50 -21.365,50 

  
0,00 0,00 

 
Andere materiële vaste activa 63.575,19 60.091,81 

 
Afschrijving andere materiële vaste activa -53.563,70 -40.848,65 

  
10.011,49 19.243,16 

 
Borgtochten 13.121,47 13.076,47 

 
 

 Vlottende Activa 2.458.234,00 2.055.577,25 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 2.390.093,14 1.848.667,59 

 
Gebruikers PAB 240.073,26 263.661,29 

 
Vooruitbetalingen aan leveranciers 0 9.192,18 

 
Vordering op VAPH 1.308.724,84 786.896,18 

 

Andere vorderingen  75.000,00 

 

Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 758.914,42 686.812,52 

 
Over te dragen kosten 5.514,55 937,83 

 
Verkregen opbrengsten 2.653,22 26.167,59 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 68.140,86 206.909,66 

  
 

 TOTAAL ACTIVA 2.575.402,13 2.213.675,19 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

PASSIVA 

 

Boekjaar 

2011 

Boekjaar 

2010 

 
 

 Eigen vermogen 299.591,64 305.196,99 

 

 

 

 
Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

 

Overgedragen winst 248.934,19 222.773,74 

 

Resultaat van het boekjaar 8.153,65 26.160,45 

 
Subsidie provincie Limburg 3.760,00 7.519,00 

 
Subsidie clusterdiversiteitsplan 0,00 10.000,00 

  
 

 Voorzieningen en schulden op meer dan 1 jaar 380.818,47 5.818,47 

 
 

 

 
Bankwaarborg Philips Properties 5.816,47 5.818,47 

 Straight loon 375.000,00  

 
 

 
 Schulden op ten hoogste een jaar 1.878.777,35 1.894.509,84 

  
 

 

 
Ontvangen borgtochten 1.170,00 

 

 
Lening eindejaarspremie  12.632,02 

 

Leveranciers 34.950,91 15.691,92 

 
Bedrijfsvoorheffing op lonen en wedden 97.812,60 80.830,24 

 

RSZ op lonen en wedden 518.938,82 667.466,34 

 
Te betalen netto lonen en wedden 348.865,24 324.491,63 

 
Voorziening vakantiegeld 877.030,28 793.397,69 

 
Ingehouden loonbeslag  0,00 

 
 

 Overlopende rekeningen 16.214,17 8.149,89 

  
 

 

 

TOTAAL PASSIEF 2.575.402,13 2.213.675,19 

 

 

 



 

 

  

 

 

RESULTATENREKENING 2011 

 

KOSTEN 

 

Boekjaar 

2011 

Boekjaar 

2010 

 
 

 61 Diensten en diverse goederen 578.333,55 501.729,03 

 
 

 

 
Huisvesting (huur, water, elektriciteit, verwarming, verzekering) 157.704,83 151.289,85 

 
Oproepsysteem (GSM-kosten en onderhoud) 36.068,26 30.161,98 

 

Kantoorkosten en ICT 88.670,80 90.646,42 

 
Communicatiekosten (GSM, telefoon, post) 50.064,39 90.646,42 

 
Wagens (brandstof, onderhoud en verzekering) 22.677,60 21.822,32 

 
Vervoerdienst 8.696,69 7.998,13 

 
Publiciteit (advertenties, vieringen, beurzen) 6.169,81 11.134,59 

 
Projecten 36.243,94 10.530,75 

 

Door te factureren kosten  
(onderverhuur, dienstverlening, PAB en vrijwilligers) 103.360,13 83.318,13 

 

Erelonen 9.338,98 14.408,92 

 
Diverse  59.338,12 24.132,97 

  
 

 

  
 

 62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 8.090.193,99 7.324.779,45 

 
 

 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 6.779.169,24 6.092.882,81 

Sociale Maribel 129.642,49 127.024,43 

Persoonlijke assistenten 829.924,25 792.044,54 

Centrale Zetel 103.077,20 92.191,87 

Kosten eigen aan werkgever 67.057,77 54.041,63 

Woon-werkverkeer 78.779,44 68.663,74 

Arbeidsongevallenverzekering 33.966,54 28.607,93 

Kosten vergaderingen 11.085,63 13.501,59 

Verplaatsingskosten 6.612,37 9.443,70 

Nieuwjaarsfeesten – trefdagen 18.555,22 13.668,05 

Medische controle 24.712,14 22.922,15 

Andere personeelskosten 12.611,72 9.787,01 

 
 

 

 
 

 63 Afschrijvingen 73.834,94 76.960,58 

 

 

 64 Andere bedrijfskosten 31.131,71 31.904,06 

 

 

 65 Financiële kosten 9.225,63 5.071,41 

 

 

 66 Uitzonderlijke kosten 10.306,06 0,00 

 

 

 69 Winst van het boekjaar 8.153,65 26.160,45 

 

 

 TOTAAL DEBET 8.801.179,53 7.966.604,98 

 

 



 

  

 

 

 

 

OPBRENGSTEN 

 

Boekjaar 

2011 

Boekjaar 

2010 

 
 

 70 Werkingsopbrengsten 8.700.417,71 7.887.338,43 

 

 

 

 
Werkingssubsidies VAPH 7.376.023,67 6.672.599,98 

 
Persoonlijke assistentie 955.012,02 890.847,64 

 
Recuperatie huur-vervoer-klusjes 62.903,50 45.552,49 

 

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 41.303,44 79.648,67 

 

Sociale Maribel 150.206,77 125.057,93 

 
Projectsubsidies (inclusief Brussel) 61.504,00 31.084,50 

 
Subsidies Lotto 0,00 7.530,40 

 
Subsidies Vivo 2.425,13 1.114,47 

 
Diverse toelagen 50.441,86 33.584,35 

 

Giften 597,40 318,00 

  
 

 74 Andere bedrijfsopbrengsten 92.321,67 72.761,47 

 
 

 75 Financiële opbrengsten 3.440,15 6.505,08 

   

76 Uitzonderlijke opbrengsten 5.000,00  

 
 

 TOTAAL CREDIT 8.801.179,53 7.966.604,98 

 

 

 

 



 

  

 

 

Evolutie van de werkingsopbrengsten 

  Opbrengsten 

zorg in natura 

Opbrengsten directe 

financiering/cash payment 

Totaal 

2003 2.945.661,00 0,00 2.945.661,00 

2004 4.114.359,25 0,00 4.114.359,25 

2005 4.227.788,42 29.201,28 4.256.989,70 

2006 4.640.389,42 130.324,86 4.770.714,28 

2007 5.274.494,08 322.835,77 5.597.329,85 

2008 5.835.890,66 485.810,29 6.321.700,95 

2009 6.632.178,84 714.491,79 7.346.670,63 

2010 6.950.938,30 936.400,13 7.887.338,43 

2011 7.682.502,20 1.017.915,5 8.700.417,71 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evolutie van het eigen vermogen 

. 

 

Eigen vermogen 

2003 -137.500,64 

2004 -27.848,35 

2005 38.697,76 

2006 192.132,97 

2007 221.840,81 

2008 239.316,89 

2009 261.517,54 

2010 287.677,99 

2011 295.831,64 

 

 

 



 

 

 

PERSONEELSAANTAL 

Op 31 december 2011 had ADO Icarus vzw 322 personeelsleden in dienst: 15 voltijdse en 307 

deeltijdse personeelsleden.  

EVOLUTIE AANTAL PERSONEELSLEDEN 

 

Dit zijn 166,1 voltijdse equivalente eenheden (VTE) per 31/12/2011 onderverdeeld als volgt: 

 147,49 VTE dienstverleners;  

 8,25 VTE dienst- en projectverantwoordelijken; 

 10,36 VTE directie, stafmedewerkers en administratieve medewerkers. 
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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. 

In de centrale administratieve zetel vindt er een drietal keer per jaar een stafvergadering plaats 

voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de centrale zetel.  

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. 

 

 

 

Preventiebeleid 

Jaarlijks dient de werkgever een jaaractieplan met betrekking tot preventie op te stellen. In 2011 

werd een procedure voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van het personeel uitgewerkt. 

Deze zal in 2012 in het arbeidsreglement worden opgenomen.  

Ook in 2011 werden er aanpassings- en verfraaiingswerken aangebracht in enkele ADL-centrales. 

Deze werden uitgevoerd door de eigen klusjesdienst. 

Ten gevolge van de overname van de erkenning van het A-Huis werd een risicoanalyse uitgevoerd 

en werden werkpostfiches voor stagiaires opgesteld. 

Verschillende preventieopdrachten werden uitgevoerd, verspreid over de verschillende regio‟s.  

Elf arbeidsongevallen werden aangegeven in 2011, alle zonder blijvende letsels. Vier ervan hadden 

geen werkverlet tot gevolg. 
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VTO in 2011 

 

 

Consolidering VTO 

De doelstellingen en acties van het vormingsaanbod 2011 bouwden verder op het VTO-beleid 

2010 met aandacht in 2011 voor het onthaal van nieuwe assistenten,  vormingen die 

inspelen op de vragen vanuit de centra voor zelfstandig leven en prioriteiten die door de 

directie en dienstverantwoordelijken naar voren werden geschoven.  

Versterken interne expertise 

Voor bepaalde thema‟s is het zowel vanuit inhoudelijk als financieel oogpunt aangewezen om 

expertise intern eigen te maken. Dit gebeurde in 2011 met de vormingenreeks omtrent 

assertiviteit. Dit thema werd structureel ingebed in het VTO-beleid. Het binnenhalen van 

expertise om deze intern eigen te maken zal ook voor andere inhouden onderzocht worden.   

Persoonlijk vormingsplan voor de dienstverantwoordelijken 

De functie van dienstverantwoordelijke vraagt een aantal gemeenschappelijke competenties 

en kennis inzake leiding geven, relatie tot de gebruiker, management. Tegelijk situeert elke 

dienstverantwoordelijke zich op een eigen wijze tegenover deze competenties. Vanuit een 

persoonlijke analyse  werd door elke dienstverantwoordelijke in overleg met de directie een 

persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld  rond één of twee competenties. Dit persoonlijke 

ontwikkelingsplan fungeert als persoonlijke basis voor vormingen.   

Klavis VTO 

ADO Icarus vzw maakt deel uit van de netwerkorganisatie Klavis. Klavis 

wil omtrent een aantal domeinen een gemeenschappelijk platform 

ontwikkelen. Hierdoor kunnen VTO-acties ontwikkeld worden die anders 

door elke organisatie apart zouden ingericht worden. In 2011 werden 

vormingen vanuit Klavis ingericht voor zowel ondersteunend als 

coördinerend personeel.    

  



 

Vormingsinitiatieven in 2011 

Inloopassistentie 

Inloopassistentie maakt deel uit van het onthaalbeleid van ADO Icarus. Nieuwe assistenten werden 

in 2011 gedurende hun eerste diensten opgevangen en begeleid door een inloopassistent die hen 

wegwijs maakt. 

Introductiecursus 

De introductiecursus werd ingericht voor 17 nieuwe assistenten in de regio‟s Kortrijk/Menen en 

Dender/Halle in januari 2011. In februari volgden 9 nieuwe assistenten uit de regio Limburg en 

Diest deze vierdaagse cursus. 

Assertiviteit 

De vorming voor assistenten rond assertiviteit is een tweedaagse vorming. Tijdens de eerste dag 

wordt het begrip verduidelijkt en wordt aandacht besteed aan de eigen houding van de assistent. 

Deze eerste dag werd in 2011 reeds in vijf ondersteuningsregio‟s voorzien. In 2012 wordt deze 

vorming in de resterende regio‟s ingericht. In 2012 zal ook een tweede dag voorzien worden waar 

met gerichte oefeningen, tips en adviezen de assistenten versterkt zullen worden in een assertieve 

houding.  

Overig vormingsaanbod assistenten 

Inzake permanente vorming werden onder meer volgende initiatieven genomen: 

 Gerichte vormingen „Hef- & tiltechnieken‟ ingericht omtrent één of meerdere welbepaalde 

casus(sen).  

 Vorming omtrent niet-aangeboren hersenletsels (NAH) en de impact ervan op de 

dienstverlening. 

 Vorming omtrent MS, cognitieve stoornissen en aandachtspunten voor de verlening van ADL-

assistentie   

 Vormingen omtrent slikproblematiek en verzorgende vaardigheden zoals stomazorg. 

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

 

Vorming staf en directieleden 

Verschillende stafleden en directieleden namen deel aan vormingen die gerelateerd zijn aan hun 

specifieke taken.  

 

  



 

Vorming dienstverantwoordelijken 

Het vormingsaanbod voor dienstverantwoordelijken omvat een gemeenschappelijk aanbod: 

 Alle dienstverantwoordelijken werden geïntroduceerd in het gebruik van SharePoint als 

elektronisch platform voor documentenbeheer, dossierbeheer en informatie-uitwisseling 

 Een vorming omtrent het voeren van functioneringsgesprekken. 

 Een vorming gebaseerd op het competentieprofiel van de dienstverantwoordelijken. Op basis 

hiervan ontwierp elke dienstverantwoordelijke een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in 

overleg met de directie.  

 De studiedag die door ADO Icarus op 16 september werd georganiseerd waarin de resultaten 

gepresenteerd werden van een studie naar de levenskwaliteit van haar gebruikers.  

 Netwerkvorming:  vormingsdag vanuit Klavis-VTO waarbij door middel van workshops een 

ruime waaier van methodieken werden toegelicht die het netwerk rond personen met een 

beperking kunnen versterken.  

Naast het gemeenschappelijk vormingsaanbod, biedt het VTO-plan ruimte voor individuele 

vormingen, gebaseerd op het persoonlijk ontwikkelingsplan of de specificiteit van het centrum voor 

zelfstandig leven. Tevens dient 

verwezen naar het belang van de 

intervisievergaderingen voor 

dienstverantwoordelijken. Tijdens deze 

samenkomsten kunnen 

dienstverantwoordelijken mekaar 

ondersteunen inzake de dagdagelijkse 

werking (communicatie met assistenten 

en gebruikers, het gebruik van het 

uurrooster,…).  

 

 

Trefdagen 

ADO Icarus vzw biedt haar assistenten de mogelijkheid om hun collega„s op een andere manier te 

leren kennen door trefdagen te organiseren. In 2011 mochten de assistenten zelf voorstellen 

formuleren. De assistenten van Denderleeuw en Menen kozen voor een dagje bowling. De 

assistenten van Lommel maakten van de gelegenheid gebruik om samen Hoeselt te verkennen en 

de personeelsleden van Halle bezochten een boerderij waar hippotherapie gegeven wordt. Zolder 

trok naar de zoo van Antwerpen en Hasselt fietste van Lanaken naar Rekem. De assistenten van 

Kortrijk deden, onder leiding van de mannen van „Outdoor adventures‟, een zoektocht in eigen 

stad. 

 



 

 

 

ADO Icarus werkt samen met tal van andere 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. 

 

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. In 2011 waren er 29 gebruikers 

van DC Icarus en waren er per 31/12/2011 zes personeelsleden in dienst. 

 

Samenwerking met Curatio vzw 

Onder impuls van het bestuur van ADO Icarus werd een aantal jaren 

geleden de thuisverplegingsdienst „Curatio vzw‟ opgericht. ADO Icarus 

werkt samen met deze thuisverplegingsdienst 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, Kortrijk en Zolder was Curatio vzw in 2011 actief. In 

2011 deden 54 gebruikers van ADO Icarus beroep op de verpleegdienst 

Curatio en waren er 16 personeelsleden in dienst.  

  

SAMENWERKING EN NETWERKEN 



 

Samenwerking met Zewopa 

Zewopa is een organisatie actief in de provincie Antwerpen met een gelijkaardig aanbod als ADO 

Icarus. Zewopa gaf mee met ADO Icarus vorm aan het tevredenheidsonderzoek „Kwaliteit van 

Bestaan‟. Meer informatie over dit onderzoek is terug te vinden onder de highlights van 2011. 

Beide organisaties werken sinds 2010 ook samen op gebied van loonsadministratie en 

afrekeningsdossiers met als doel een efficiënte inzet van middelen en personeel. 

 

Samenwerking met Auctores 

Op 1 januari 2012 werd de erkenning van het semi-internaat niet schoolgaanden “het A-Huis”  in 

Sint-Truiden met 12 plaatsen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

overgedragen aan ADO Icarus .  Voor de exploitatie van het A-Huis is een overeenkomst gesloten 

met Auctores vzw die inhoudelijke sturing geeft aan het A-Huis. Om de samenwerking in goede 

banen te leiden is er maandelijks een structureel overleg. 

 

Samenwerking met Fokus op Emancipatie 

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

Fokus op Emancipatie is een gebruikersorganisatie die streeft naar 

emancipatie en integratie van personen met een handicap. In het werkjaar 

2011 bleef de samenwerking op het gebied van onafhankelijke 

vraagverduidelijking, fondsenwerving, administratie en boekhouding 

verder lopen. Ook de samenwerking tussen ADO Icarus en Fokus op 

Emancipatie vzw in het kader van het inloopcentrum voor Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning, dat officieel werd geopend op 18 juni 2010, liep in 

2011 verder.  

Het Inloopcentrum wil personen met een beperking 

en hun netwerk op een vlotte en correcte manier 

helpen bij het vinden van een antwoord op al hun 

ondersteuningsvragen. Ook andere partners, buiten 

ADO Icarus en Fokus op Emancipatie, maken deel 

uit van het Inloopcentrum. 

In maart 2011 werd de samenwerking tussen deze 

partners geformaliseerd door de oprichting van 

NOC vzw, hetgeen staat voor „Netwerk 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning‟.  

  



 

Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning (NOC vzw) stelt zich tot doel onafhankelijke 

cliëntondersteuning aan te bieden aan personen met een (vermoeden van) beperking en/of hun 

sociaal netwerk. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, worden de deskundigheid, de 

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

samengebracht en ingezet binnen één nieuwe organisatiestructuur. 

Het concept en de werking van onafhankelijke cliëntondersteuning wordt gedragen door een aantal 

belangrijke kernwaarden en basisprincipes: 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning is vraaggestuurd 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning in cliëntgestuurd 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning is sectoroverschrijdend 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning werkt inclusief 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning is laagdrempelig en vlot toegankelijk 

Het NOC biedt personen met een beperking en hun netwerk die op zoek zijn naar ondersteuning bij 

het uittekenen en realiseren van hun levensplan informatie, advies en cliëntondersteuning. 

Het NOC is samengesteld uit voorzieningen en organisaties die in het kader van het 

„driesporenbeleid‟ de taak en bevoegdheid toegewezen kregen om trajectbegeleiding uit te bouwen. 

Naast diensten voor begeleid wonen en voor thuisbegeleiding, momenteel erkend in het kader van 

trajectbegeleiding, nemen ook andere ambulante en residentiële voorzieningen een vrijwillig 

engagement op. Een aantal gebruikersorganisaties en verwijzers maken eveneens deel uit van het 

netwerk. Bovendien kunnen diensten en organisaties uit aangrenzende sectoren tot het netwerk 

toetreden. Volgende organisaties maken deel uit van het netwerk:  

 Intesa 

 Open Thuis Limburg 

 ADO Icarus 

 BC Ter Heide 

 Mané 

 Fokus op Emancipatie 

 VFG 

 Onafhankelijk Leven 

 Absoluut 

 Reguliere diensten van De Voorzorg 

en Didior van De Voorzorg 

 Verpleegdienst Curatio 

 CAW ‟t Verschil 

 Thuisverpleging van De Voorzorg en 

de Medicotheek 

  



 

De Akkerboom 

In september 2010 is De Akkerboom tot stand gekomen door een samenwerking tussen Fokus op 

Emancipatie, ADO Icarus, Open Thuis Limburg, Intesa, BC Ter Heide en De Wroeter. 

Eén van de doelstellingen is om een persoon met een beperking op diverse vlakken een zinvolle 

dagactiviteit aan te bieden en zijn zelfredzaamheid te vergroten of 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. De 

Akkerboom biedt zowel activiteiten aan personen 

met een fysieke als verstandelijke beperking. De 

klusjesmannen van ADO Icarus vzw helpen met 

de verbouwingen en verbeteren de 

toegankelijkheid van de boerderij. Twee 

gebruikers van ADO Icarus vzw (een persoon uit 

Diest en een persoon uit Zolder) gaan naar De 

Akkerboom.  

 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel werd opgericht als uitvloeisel van het Masterplan Woonzorg 

Brussel. In een uitgebreide studie over de woonsituatie van de Vlaamse bejaarden in Brussel werd 

een aantal maatregelen voorgesteld om de woon- en leefsituatie van bejaarden in Brussel te 

verbeteren. Er wordt gepleit voor het langer zelfstandig thuis wonen van senioren en de 

versterking van de thuiszorg. Parallel werden plannen ontwikkeld om te investeren in 

voorzieningen voor senioren. Tevens worden een achttal prioritaire woonzorgzones aangeduid in 

Brussel, waar best eerst wordt geïnvesteerd in de uitbouw van woonzorgprojecten.  

In het kader van de realisatie van het experimenteel project in Brussel wordt nauw samengewerkt 

met het kenniscentrum Woonzorg Brussel en vindt er op regelmatige basis overleg plaats. 

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 2011 dienden er geen plannen voor ADL-woningen te 

worden opgemaakt of bijgestuurd. 

  



 

Samenwerking met ’t Venster en Mané 

Voor de ontwikkeling van een nieuwe dienst voor zelfstandig wonen in Emelgem (in Izegem) werkt 

ADO Icarus vzw nauw samen met ‟t Venster en Mané. Het doel is dat zes van de 12 plaatsen van 

de dienst voorzien worden voor personen met NAH. Hiervoor zal bij de exploitatie van de dienst 

worden samengewerkt met ‟t Venster, een nursingtehuis voor 22 cliënten met NAH (niet-

aangeboren-hersenletsel), gesitueerd in Izegem-Emelgem. ‟t Venster maakt deel uit van UNIE-K 

vzw. UNIE-K groepeert de provinciale voorzieningen voor personen met een beperking in West-

Vlaanderen groepeert. Bij de dienstverlening tijdens de exploitatie, bij het selecteren van cliënten 

en bij het aanwerven van personeel, wordt de NAH deskundigheid geleverd door ‟t Venster. 

In 2011 werd regelmatig overleg gepleegd tussen beide partners om alle nodige afspraken vast te 

leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De Limburgse voorziening Mané vzw, ook deskundig 

op het gebied van NAH, nam deel aan het overleg en de uitwerking van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Klavis 

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

vertegenwoordigd zijn: Open Thuis Limburg, Mané en Intesa. 

Reeds enkele jaren plegen de directies van de voorzieningen overleg met elkaar. In 2010 werd dit 

geformaliseerd en op 22 januari 2010 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend.  

Er is bewust gekozen voor één koepel-vzw. Op die manier blijven de verschillende organisaties 

binnen de groepering werken als aparte juridische entiteiten  maar ze groeperen zich onder één 

koepelorganisatie en staan bepaalde taken en/of bevoegdheden af aan die koepelorganisatie.   

Het netwerk zette in 2011 volgende stappen naar samenwerking en integratie op het terrein: 

 De uitbouw van het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning en de start van het 

Inloopcentrum 

 De opstart van een werkgroep VTO, waarin de VTO-verantwoordelijken van de verschillende 

organisaties vertegenwoordigd zijn. 

 Eerste stappen naar samenwerking op gebied van ICT en preventiebeleid 

 De opstart van een werkgroep Kwaliteit waarin de kwaliteitscoördinatoren van de verschillende 

organisaties vertegenwoordigd zijn. 

Rond volgende gebieden wordt nog verder nagedacht over samenwerkingsmogelijkheden:  

 vertegenwoordiging in externe overlegorganen,  

 bestellingen en aankoop,  

 preventiebeleid  

 ICT-beleid. 

Eind 2010 en begin 2011 werden een aantal uitwisselingsbezoeken georganiseerd voor de 

directieleden en stafmedewerkers van elke organisatie. 



 

Internationaal samenwerkingsproject STEPS Leonardo da Vinci programma 

ADO Icarus werkt van 1 augustus 2009 tot 31 

juli 2011 samen met organisaties uit 

Roemenië, Bulgarije, Zweden en Polen aan de 

realisatie van het Europees project STEPS. 

„STEPS‟ staat voor: „stimulate entrepeneurship 

in the provision of social services for people 

with disabilities‟.  

Het project wil inspelen op twee belangrijke 

tendensen in onze sector: de-

institutionalisering en sociaal 

ondernemerschap en is er op gericht een 

overdracht van kennis en ervaring op deze 

vlakken tot stand te brengen tussen de West- en de Oost-Europese partners.  

Zoals in 2010 werden ook in het eerste semester van 2011 trainingen opgezet voor de 

medewerkers van de partnerorganisaties uit Oost-Europa en voor specialisten uit de 

gehandicaptensector van de betrokken landen.   

Van 24 tot 28 januari 2011 vond een training plaats in Veliko Turnovo (Bulgarije). Aan deze 

training namen voor ADO Icarus Jaak Geurts en Chris Iemants (geassisteerd door Ilse Roelens) 

deel. Aan de training die in Lodz (Polen) plaats vond van 17 tot 21 april 2011 namen Jaak Geurts, 

Chris Iemants en Maarten Carmans deel, samen met de assistenten Ilse Roelens en Luk Poismans.  

Tijdens de slotconferentie van het project STEPS op 14 juni 2011 in het provinciehuis in Hasselt, 

werden de resultaten  van het project voorgesteld. Tegelijk werd het handboek  „Managing the 

change‟, opgesteld door projectpromotor Jaak Geurts, voorgesteld en verspreid.   

 

Internationaal samenwerkingsproject PREVI Daphne III programma 

Het  project PREVI kadert in het Europese  Daphne programma. Dat 

programma stelt zich tot doel „geweld tegen kinderen, jongeren en 

vrouwen te voorkomen of te bestrijden en slachtoffers en risicogroepen 

te beschermen‟.  

„PREVI‟ staat voor:  „prevent institutionalization of disabled children by 

developing centres for early diagnosis and early intervention‟. Kinderen 

met een handicap worden in een aantal Oost-Europese landen nog 

steeds onterecht opgenomen in vaak primitieve en vervallen instellingen 

waarin ze moeten (over)leven in mensonwaardige omstandigheden. 

Degelijke infrastructuur ontbreekt dikwijls en van enige opvang en 

behandeling is helemaal geen sprake.  

  



 

Daarom stelde het project PREVI zich tot doel één of meerdere diensten voor vroegdetectie en 

vroegbegeleiding op te starten en te ontwikkelen in Roemenië en Bulgarije. Op die manier kunnen 

gehandicapte baby‟s en kinderen in het eigen gezin opgevangen worden en worden ze niet 

automatisch naar een instelling gestuurd.  

ADO Icarus nam het initiatief tot het indienen van het project. COS (centrum voor 

ontwikkelingsstoornissen) Kinsbergen in Antwerpen trad als projectpromotor op. COMBER uit 

Ierland, Samaritans Association uit Bulgarije en Fundatia Inima de Copil uit Roemenië werkten als 

partners mee aan de uitvoering van het project.  

Het project liep over 24 maanden: van januari 2010 tot 

december 2011. Nadat in 2010 een aantal stappen 

werden gezet op het vlak van de oprichting en de 

inrichting van de centra voor vroegbegeleiding en op 

het vlak van de aanwerving en opleiding van het 

personeel, kwamen de centra in 2011 op kruissnelheid.  

In het centrum voor vroegbegeleiding van Stara Zagora 

(Bulgarije) werden in 2011 in het totaal 45 baby‟s en 

kinderen tussen 0 en 7 jaar getest en behandeld. Er vonden daarvoor 110 onderzoeken plaats en 

er werden 197 behandelingen uitgevoerd. Bovendien werden twee peer counseling groepen voor de 

ouders opgestart.   

In Roemenië werden twee centra voor vroegbegeleiding opgestart: een groot centrum in de stad 

Galati en een kleiner centrum in een afgelegen landelijke gemeente, Liesti.  In beide centra samen 

werden in de loop van het project 114 babies en kinderen met een handicap onderzocht en 

behandeld.  In totaal organiseerden de twee multidisciplinaire teams 719  onderzoeks- en 

evaluatiesessies en werden 446 behandelingssessies gerealiseerd.  In het totaal werden 53 

kinderen (tussen 3 maanden en 10 jaar) behandeld op weekbasis.  

In de loop van 2011 werden bovendien nog twee aanvullende trainingen georganiseerd voor het 

personeel van de multidisciplinaire teams in Galati en Stara Zagora en werden de resultaten van 

het project voorgesteld tijdens de slotconferentie in Stara Zagora op 25 oktober 2011.  

En tenslotte werd door Jaak Geurts, als „project consultant‟, een volledig handboek over 

vroegdetectie en vroegbegeleiding opgesteld in het Engels. Het handboek werd nadien  vertaald in 

het Roemeens en Bulgaars en ruim verspreid binnen de gehandicapten- en welzijnssector van 

beide partnerlanden.  

 

 



 

 

 

 

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2011 23 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Marcella De Wijngaert 

Willy Camps Dirk Gryseels Liliane Lemmens 

Josée Vanroy Eddy Herrebout Maarten Carmans 

Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Inge Ranschaert Danny Reviers 

Jo Bollen Georges Couck Paul Droogmans 

Greta Daniëls Jokke Rombauts Marc Van Leynsele 

Kathleen Van Looy Paul Driesen  

De algemene vergadering kwam samen op 8 juni 2011.  

 

Raad van bestuur 

Op 31 december 2011 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Marcella De Wijngaert 

Willy Camps Dirk Gryseels Liliane Lemmens 

Josée Vanroy Eddy Herrebout Maarten Carmans 

Jo Bollen Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Inge Ranschaert Georges Couck 

 Kathleen Van Looy  

 

  

BESTUUR EN ORGANISATIE 



 

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Willy Camps 

  
Secretaris Chris Iemants 

  
Schatbewaarder Jan Creemers 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2011 op volgende data: 

 9 februari 2011  31 augustus 2011 

 6 april 2011  12 oktober 2011 

 8 juni 2011  14 december 2011 

 

 

 

 

 

Dagelijks bestuur 

 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:  

 

 

 

 

 

 

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.

Willy Camps Voorzitter 

  
Eddy Denayer Algemeen directeur 

  
Micheline Dereyck Adjunct algemeen directeur 
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Manager personeelsorganisatie

ONDERSTEUNENDE TAKEN

Coördinator ambulante 
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KERNTAKEN VERNIEUWING - VERRUIMING

Preventieadviseur



 

Directieteam 

Het directieteam is samengesteld uit  

 Eddy Denayer (algemeen directeur) 

 Micheline Dereyck (adjunct algemeen directeur) 

 Alex Verheyden (kennismanager) 

 Roland Daubies (manager personeelsorganisatie) 

 Viviane Sorée (coördinator ambulante diensten) 

 

Dienstenoverleg 

Het individueel dienstenoverleg volgt de dagelijkse werking van de ondersteuningsregio op. De 

vergadering overloopt en evalueert de werking van de betreffende ondersteuningsregio en stuurt 

ze indien nodig bij. 

Een algemeen dienstenoverleg wordt georganiseerd om thema‟s te behandelen die alle regio‟s en 

dus alle dienstverantwoordelijken aangaan zoals de kwaliteit en de organisatie van het 

ondersteuningsaanbod. Het beleid van de organisatie en inhoudelijke thema‟s worden op het 

dienstenoverleg toegelicht en besproken.  

 

Projectoverleg 

Voor de begeleiding van de opstart van het project in Brussel vindt op regelmatige basis (+/- om 

de zes weken) overleg plaats tussen de directie en de projectverantwoordelijke.  

Voor de samenwerking tussen ADO Icarus en Auctores, in het kader van de exploitatie van het A-

Huis, vindt er een structureel overleg plaats circa om de zes weken. 

 

Syndicaal overleg 

Sinds 2004 is er een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en sinds 2008 een 

ondernemingsraad actief in de organisatie. 

Daarbuiten is er een syndicale delegatie die op het niveau van de voorziening een tweetal keer per 

jaar samenkomt. 

De gewestelijke vakbondssecretarissen nemen ook deel aan de vergaderingen van de syndicale 

delegatie.  

De syndicale delegatie vergaderde in 2011 op 19 mei en op 24 november. 

  



 

Collectief overleg gebruikers 

GEBRUIKERSOVERLEG 

Op het niveau van de voorziening wordt een structureel collectief georganiseerd: het 

gebruikersoverleg. 

Het gebruikersoverleg is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de gebruikers van de 

verschillende ondersteuningsregio‟s, de vertegenwoordigers van de gebruikers in de raad van 

bestuur en de coördinator ambulante ondersteuning. In functie van de agendapunten wordt het 

overleg aangevuld met enkele leden van het directieteam.  

Het gebruikersoverleg heeft tot doel het medezeggenschap, het informatie- en adviesrecht van de 

gebruikers te organiseren en te waarborgen. 

Het gebruikersoverleg vergaderde in 2011 op 15 maart, 16 juni en 6 december. 

Het verslag van de vergadering wordt steeds aan alle gebruikers van ADO Icarus vzw bezorgd. 

 

GEBRUIKERSRADEN 

In de verschillende ondersteuningsregio‟s kan 

een plaatselijke gebruikersraad worden 

samengeroepen. Op de gebruikersraad kunnen 

alle elementen aan bod komen die te maken 

hebben met de ondersteuning die binnen de 

betrokken ondersteuningsregio wordt 

aangeboden. De gebruikersraad heeft in deze 

materie een adviserende en een informatieve 

functie. 

 

Aanwervingscommissies 

In elke ondersteuningsregio wordt er onder de gebruikers een afgevaardigde gekozen om te 

zetelen in de plaatselijke aanwervingscommissie. De aanwervingscommissie formuleert een advies 

omtrent de aan te werven assistenten. 

 

Evaluatiecommissies 

In elke ondersteuningsregio van ADO Icarus vzw is een evaluatiecommissie actief waarin 

vertegenwoordigers van de gebruikers zetelen. 

De commissie is belast met het evalueren van de assistenten en het formuleren van een advies aan 

het dagelijks bestuur. 



 

Tevredenheidsonderzoek ‘kwaliteit van bestaan’: Besluiten en adviezen 

 

 

Het eerste onderzoek van ADO Icarus (Toegankelijkheidsbureau, 2008) formuleerde de volgende 

aanbevelingen. 

 Het is duidelijk dat het cliëntenprofiel zeer heterogeen is. Hieruit volgen een aantal 

aanbevelingen: 

 Aandacht in woningbouw voor behoeften van de toekomstige 

bewoners en verwachte evoluties in gebruikersprofielen (bv. 

gezinssituatie) en gezondheidstoestand (cf. progressieve aard van 

handicap).  

 Het voorzien van basiswoningen met aanpassingsmogelijkheden op 

maat. 

 Voldoende aandacht hebben voor deze heterogeniteit in de vorming 

en opleiding van ADL-assistenten. 

 Begeleiding voorzien op het gebied van (terugbetaling van) aanpassingen en 

hulpmiddelen 

 Mogelijkheden creëren voor assistentie ook buiten de ADL-dienstverlening  

 Dienstverlening waar mogelijk/nodig naar de gebruiker brengen. 

 Ondersteuning in afstemming tussen dienstverleners. 

 Plan ADL-clusters waar mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van een dorps- of 

stadskern. 

 Aandacht voor de toegankelijkheid van de volledige keten. 

 Zorg voor een voldoende ontsluiting van ADL-cluster door het openbaar vervoer. 

 Positieve beeldvorming creëren t.a.v. zelfstandig wonen bij sociale 

huisvestingsmaatschappijen. 

 Huurprijs van de woning mag geen hinderpaal zijn voor tewerkstelling 

 

Deze aanbevelingen worden bevestigd door het tweede onderzoek en aangevuld met de volgende 

aanbevelingen.  

  



 

Profiel van de cliënten 

Als we de gebruikers van de diensten ZW onder de loep nemen dan zien we dat er evenveel 

mannen als vrouwen deelnamen aan het onderzoek. Uit de Barthel en ELIDA blijkt dat de 

gebruikers een gemiddelde score hebben van 57, 92 op de ELIDA-schaal en bij de Barthel is deze 

41,78. Een kleine meerderheid heeft een verworven handicap en bij bijna de helft van de 

gebruikers is het een progressieve handicap. Wat het inkomen betreft, heeft een kleine 

meerderheid tussen 1000 en 2000 euro ter beschikking per maand, per gezin. We zien wel dat het 

gemiddelde inkomen van gehuwden en gebruikers die een reguliere job hebben hoger ligt dan bij 

de andere groepen. Wat de Kwaliteit van Bestaan betreft scoren de gebruikers op de domeinen 

zelfbepaling en rechten het hoogst en persoonlijke ontwikkeling en sociale inclusie het laagst. 

Advies: Wil men het aanbod afstemmen op maat van de cliënt, dan zal er regelmatig bijgestuurd 

dienen te worden om rekening te houden met de evolutie in de handicap en mogelijks bijkomende 

ziektebeelden. 

 

Predictoren van Kwaliteit van Bestaan 

De totaalscore van Kwaliteit van Bestaan wordt mede verklaard door ondersteuningskenmerken - 

voornamelijk de mate van empowerment - en de omgevingskenmerken – voornamelijk inclusie en 

sociale inclusie. Dit is een positief verhaal, want ondersteunings- en omgevingskenmerken kunnen 

we beïnvloeden in tegenstelling tot de persoonskenmerken. Met andere woorden, extra aandacht 

voor deze predictoren kunnen de Kwaliteit van Bestaan aanzienlijk verbeteren. Dat omgevings- en 

ondersteuningskenmerken een invloed kunnen hebben op de Kwaliteit van Bestaan vonden ook 

Claes et al. (2011) en Moonen et al. (2010). Zij benadrukken het belang van gewone leefomgeving 

en een individueel ondersteuningsplan (Claes et al., 2011). Tevredenheid met deelname aan 

sociale rollen en een toegankelijke omgeving werden als goede predictoren van Kwaliteit van 

Bestaan gedefinieerd door Levasseur et al. (2008).  

Advies: Verder investeren in de vorming van het personeel dat instaat voor de ondersteuning 

(dienstverantwoordelijken en assistenten) en in vraagverduidelijking en de opmaak van een 

individueel ondersteuningsplan (via NOC). Dit maakt deel uit van de ondersteuningskenmerking 

waarop ADO Icarus invloed uitoefent.  

  



 

Inclusie en sociale inclusie 

Inclusie blijkt een goede voorspeller te zijn van de variantie in Kwaliteit van Bestaan. Toch blijkt dit 

bij sommige gebruikers zeer beperkt. Zo zijn er maar enkelen die een baan hebben en blijft een 

meerderheid thuis of is er nog steeds een aantal dat weinig activiteiten buitenshuis plant. Dat er 

niet voor iedereen voldoende vervoer ter beschikking is, kan hiertoe bijdragen. Gebruikers die 

bovendien aangeven nood te hebben aan begeleiding die verder gaat dan enkel fysieke assistentie, 

geven meer aan dat ze te weinig mogelijkheden hebben om vrienden te zien of intieme relaties te 

hebben. Tellen we daarbij op dat een aanzienlijk deel nood heeft aan extra begeleiding voor 

deelname aan de maatschappij, dan wordt de noodzaak van assistentie buitenshuis duidelijk. 

Verschillende gebruikers duiden dit ook aan als een tekort in de ADL-assistentie. Maar voorlopig 

kan ADL-assistentie niet ingezet worden buiten de woning. Gebruikers die een sociaal netwerk 

hebben dat bestaat uit meer dan enkel personeel kunnen hierbij beroep doen op vrienden of 

familie. Maar één op vijf van de gebruikers kan enkel rekenen op personeel in zijn netwerk. Heel 

opvallend in het huidige onderzoek is de kritiek op vervoersmogelijkheden. Meer dan de helft geeft 

aan dat vervoer te beperkt aanwezig is en voornamelijk het openbaar vervoer met al zijn 

procedures en regels wordt hierbij gehekeld. Op dit moment is het aanbod nog te beperkt voor 

personen in een rolstoel. Toegankelijker openbaar vervoer bevordert de (sociale) inclusie van 

personen met een fysieke handicap. Naast het openbaar vervoer zal er nog steeds deur-aan-deur 

vervoer nodig zijn voor personen met een fysieke handicap, met andere woorden; er is tevens een 

noodzaak aan individueel en betaalbaar vervoer.  

Advies: Op de omgevingskenmerken heeft ADO Icarus op een directe wijze geen invloed, maar 

indirect kan samen met andere verenigingen wel invloed uitgeoefend worden. Het 

Toegankelijkheidsbureau (2008) suggereert terecht dat een combinatie van ADL-assistentie en 

persoonlijke assistentie (cf. PGB) voor velen een oplossing is. Overleg met De Lijn en de NMBS kan 

zich richten op een flexibel en breder aanbod, maar ook op de toegankelijkheid van de perrons en 

de haltes. 

 

Empowerment 

Op het eerste zicht lijken de gebruikers van de diensten ZW veel controle te hebben over de 

verschillende keuzes, wat dus een sterkte blijkt te zijn van de diensten ZW. Toch blijkt dat één op 

vijf van de gebruikers maar over een beperkt aantal zaken controle heeft. Hetzelfde zien we bij het 

respecteren van de rechten van de gebruikers: de meerderheid geeft aan dat dit in orde is, maar 

toch is er geen gering aantal personen dat vertelt dat hun rechten niet voldoende gerespecteerd 

worden. Het beschikken over een budget maakt dat budgethouders zelf meer keuzes kunnen 

maken. Uit de resultaten blijkt dat de mate van empowerment goed de verschillen in Kwaliteit van 

Bestaan kan voorspellen. Hulpverleners dienen gevoelig te zijn voor de rechten van de gebruikers, 

inclusief rechten op privacy. Mogelijkheden om intieme relaties aan te gaan scoort het slechtst op 

relationeel vlak in het onderzoek. Kan dit deels verklaard worden door het feit dat er vaak 

hulpverleners aan huis komen? 



 

Advies: Trainingen en afspraken rond bv. hoe de privacy van de cliënt maximaal respecteren 

kunnen een verschil maken. Dit kan niet enkel plaatsvinden op niveau van de assistenten, maar 

het is ook nodig om een beleid op te stellen dat duidelijke afspraken ondersteunt. Nadenken hoe de 

gebruiker meer controle kan hebben over de keuzes in het dagelijks leven (zelfs binnen de grenzen 

van de dienstverlening) en hoe de rechten nog beter gerespecteerd kunnen worden, kan dan ook 

aanbevolen worden.  

 

Individuele ondersteuning en de tevredenheid van de gebruikers 

Als we het aantal geregistreerde uren in 2010 samentellen met het totaal aantal uren mantelzorg 

dan merken we dat we over het oorspronkelijk aantal ingeschaalde ondersteuningsuren gaan. Uit 

deze cijfers blijkt verder nog dat onbetaalde ondersteuning (mantelzorg) ook door de gebruikers 

zelf onderschat wordt, terwijl ze in huidige populatie al laag liggen in vergelijking met het 

onderzoek van Breda et al. (2011). Dit kan verklaard worden doordat de gebruikers in ZW dienen 

te verhuizen, terwijl personen met een PGB wel in hun eigen context kunnen blijven wonen. Uit alle 

onderzoek rond het PGB-experiment komt duidelijk naar voor dat onbetaalde ondersteuning 

noodzakelijk is en zal blijven om inclusieve ondersteuning te voorzien. Breda et al. (2011) wijzen 

er wel op dat we rekening moeten houden met de continuïteitsvoorwaarden en de overbelasting 

van de mantelzorgers.  

Hier en daar horen we in het onderzoek een kritische nood rond de ADL-assistenten. Veel 

gebruikers maken naast ADL tevens gebruik van thuisverpleging en –hulp. Door het beperkt aantal 

middelen per dienst focussen vele dienstverleners zich op de verzorgende taken. De vraag dient 

dan ook gesteld te worden of gespecialiseerde dienstverlening zich niet dient te beperken tot 

gespecialiseerde ondersteuningstaken in plaats van de algemene „basis-huishoudelijke-zorg-rol‟ op 

te nemen (Breda et al., 2011)? Hierover bestaat nog heel wat discussie. Bovendien blijkt uit het 

bovengenoemde onderzoek dat de huidige reguliere dienstverlening te weinig responsief is t.o.v. 

personen met een beperking om een afdoende aanbod te voorzien. Een meer flexibele reguliere 

dienstverlening kan mogelijk heel wat aan het VAPH gestelde zorgvragen voorkomen. 

Samenwerkingsverbanden en netwerken kunnen een overlap vermijden en het aanbod beter op 

elkaar afstemmen. Men zou kunnen redeneren dat persoonsgebonden budgetten ook hier een 

oplossing kunnen bieden, vermits zij combinaties mogelijk maken die binnen bv. PAB niet mogelijk 

zijn.  

Iets minder dan de helft heeft hulp gekregen bij zijn/haar toekomstplanning. Ook uit de rapporten 

van Maes et al. (2010) en Breda et al. (2011) blijkt dat men de vraagverduidelijking een zinvol 

proces vond.  

  



 

Adviezen:  

In de opleiding en bijscholing van de assistenten dient maximaal aandacht gegeven te worden aan 

de heterogeniteit van het doelpubliek en het aanleren van vaardigheden die assistenten toelaten 

om op gepast wijze om te gaan met veranderende noden (Toegankelijkheidsbureau, 2008). Uit de 

resultaten blijkt duidelijk dat er door de gebruikers een tekort wordt ervaren wat betreft de 

ondersteuning (cf. assistentie buitenshuis, ondersteuning bij deelname aan de maatschappij,…). 

Het beleid van de diensten dient dus duidelijkheid te verschaffen rond de jobinhoud van 

assistenten: dienen zij zich te focussen op verzorgende taken of mogen ze inspelen op noden over 

(sociale) inclusie? 

Het onderzoek van Kleinmans en Colleman van het VAPH van 2011 naar PGB wijst er op dat zeker 

bij de personen met een fysieke handicap slechts 21% van de budgethouders werkelijk van 

combinatiemogelijkheden gebruik maakt. Mogelijks heeft dit te maken met het feit dat de kennis 

van de mogelijke combinaties nog steeds te beperkt is en/of dat het aanbod nog niet op elkaar 

afgestemd is en/of het financieel moeilijk continu draagbaar is. Ook het beperkt gebruik van 

dienstencheques in ons onderzoek kan verklaard worden door vernoemde redenen. De mensen 

informeren over alle ondersteuningsmogelijkheden (in de omgeving) en het meenemen van de 

bekommernissen en gevoeligheden bij de toekomstige discussies over het concretiseren van 

Perspectief is een belangrijke aanbeveling. 

Vraagverduidelijking is geen momentopname, maar wel een trajectformule. Vraagverduidelijking 

en de daaraan gekoppelde ondersteuningsplanning dienen een centrale plaats te krijgen in de 

uiteindelijke implementatie van de toekomstige persoonsgebonden financiering (cf. Perspectief 

2020). In het opstellen van een individueel ondersteuningsplan dienen we rekening te houden met 

de verschillende domeinen van Kwaliteit van Bestaan en de eigen wensen en dromen van de cliënt 

(Claes et al., 2011). 


