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HIGHLIGHTS 2019 

ADO Icarus in de kijker 
 
 

1. Minister Jo Vandeurzen op bezoek tijdens ‘Dag van de zorg’ 

 
Op zondag 17 maart nam ADO Icarus voor de eerste keer deel aan de Dag van de Zorg. Elf van de 

twaalf vestigingen openden voor het eerst sinds het ontstaan van de organisatie hun deuren voor 

het brede publiek. Meer dan 550 mensen kwamen ons bezoeken. Onder hen ook een opvallende 

gast, namelijk Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Hij bezocht de dienst in Diest. 

Minister Vandeurzen was vergezeld van een uitgebreide delegatie, die bestond uit 

kabinetsmedewerkers, leden van de organisatie van Dag van de Zorg en van evenementpartner KBC. 

De minister nam uitgebreid de tijd om te luisteren naar onze visie, aanpak en uitdagingen. Hij ging 

in dialoog met algemeen directeur Alex Verheyden en voorzitter Jan Creemers. Daarna bezocht de 

delegatie twee gebruikers, Redgy Decroix en Elisabeth Dekeyzer. 

 Redgy toonde hen hoe hij dankzij aanpassingen in 

zijn woning en de nodige domotica en 

technologieën een aantal van zijn dagelijkse 

bezigheden kan blijven uitoefenen. Elisabeth 

vertelde over de goede contacten op de wijk met 

andere buurtbewoners en over “hoe het bij haar 

thuis iedere dag opendeur is” 😊. De meeste leden 

van de delegatie kenden het concept van 24/24u-

assistentie nog niet. Ze zeiden onder de indruk te 

zijn van deze ondersteuningsvorm, onder meer omdat het de gebruikers toelaat om hun eigen 

dagindeling te bepalen en omdat het een inclusieve samenleving bevordert. 

Maar we stelden onze deuren natuurlijk niet alleen open voor de minister. Want behalve ons Lokaal 

Dienstencentrum in Neder-Over-Heembeek (waar op dat moment het jaarlijks Frit Fret Festijn bezig 

was, klik hier voor meer info) deden alle elf de diensten mee. In totaal mochten zij meer dan 550 

bezoekers verwelkomen. Alle bezoekers kregen uitleg over onze organisatie en het 

ondersteuningsaanbod. Ze kregen een rondleiding en bezochten een aantal gebruikers. Zowel de 

regiomanagers als assistenten lieten ons weten aangenaam verrast te zijn over het enthousiasme en 

de oprechte interesse van de bezoekers. Kortom, een geslaagde eerste deelname. 

 Naar aanleiding van de Dag van de Zorg lieten we ook een nieuw filmpje maken over ons aanbod. 

Dit vind je terug op onze homepage. 

 

2. Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus op televisie 

 
Op woensdag 20 november was ons Lokaal Dienstencentrum in Neder-Over-Heembeek te zien op 

Canvas.  

https://www.ado-icarus.be/single-post/2019/03/26/Nieuw-busje-voor-collegas-Neder-Over-Heembeek
https://www.ado-icarus.be/
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Eenzaamheid is een van de grote, maar vaak verborgen problemen van onze tijd. Xavier Taveirne 

maakte, in het programma ‘Eenzaam’ op Canvas, het taboe bespreekbaar in een reeks portretten 

van eenzame mensen uit alle generaties, van jongeren tot bejaarden. 

In de vierde aflevering kwam het portret van José 

Elsemans in beeld. Zij is 84 jaar en woont in haar 

eigen flatje in Brussel. 1 op de 3 senioren voelen 

zich vaak eenzaam. Dat is ook bij José het geval, 

nadat ze haar mama en ook haar zus verloor. 

  

“Pas als je niemand meer hebt, weet je wat 

eenzaam zijn betekent.” - José 

  

Op aanraden van een buurvrouw wilde José mensen blijven ontmoeten. Ze kwam op een dag naar 

ons Lokaal Dienstencentrum in Brussel en ze komt nu nog steeds. Hier eet ze tweemaal per week 

een warme maaltijd, doet ze mee aan activiteiten en heeft ze gezelschap van anderen. 

  

“Ik zou het niet meer kunnen missen.” - José 

  

Heb jij deze aflevering gemist of wil je hem nogmaals bekijken? Je vindt de aflevering hier.  

 

De sector in woelig water 

1. Perspectief 2020? 

 

Zo’n tien jaar geleden werd het Perspectiefplan 2020 gelanceerd. Het plan is de afgelopen jaren de 

leidraad geweest voor de ontwikkelingen binnen de gehandicaptensector. Binnen de horizon van tien 

jaar is er daadwerkelijk heel wat in beweging gezet, waarbij vooral als verdienste de invoering van 

de persoonsvolgende financiering herinnerd zal worden. Toch ervaren we nét in 2020 een gebrek 

aan perspectief.   

Iedereen die de sector de afgelopen maanden van nabij heeft gevolgd, is op de hoogte van de 

zogenaamde correctiefase 2. Hiermee wil het VAPH een herverdeling van de persoonsvolgende 

budgetten organiseren. De afgelopen jaren werden verschillende scenario’s uitgetekend, van matige 

tot verregaande aanpassingen. Uiteindelijk koos men voor een piste waarbij de persoonsvolgende 

budgetten volledig aangepast zouden worden (ondanks dat het woord ‘correctie’ eerder lichte 

aanpassingen deed vermoeden), gespreid over acht jaren. Voor sommige budgethouders betekent 

dit een stijging van hun budget, wat zich moet vertalen in een betere personeelsomkadering van hun 

zorgaanbieder. Voor de budgethouders binnen het vroegere zelfstandig wonen van ADO Icarus leidt 

dit echter tot een significante daling van hun budget en hun ondersteuning, zelfs in die mate dat er 

op termijn geen zorggarantie meer mogelijk is. Hoe kijkt ADO Icarus als organisatie naar deze 

ingreep? 

ADO Icarus heeft steeds als standpunt gehanteerd dat een bepaalde correctie verantwoord en 

verdedigbaar is. Reeds in 2016 lag een voorstel tot correctie op tafel waarbij er sprake was van een 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/eenzaam/1/eenzaam-s1a4/
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aanzienlijke daling van de beschikbare middelen. Hoewel dit ernstig zou ingrijpen op de werking, 

hebben we ons destijds niet verzet. Wat zich nu voordoet, is echter van een geheel andere orde. 

Gebruikers die nood hebben aan permanentie hebben geen perspectief meer over of deze 

dienstverlening nog zal bestaan binnen enkele jaren. Los van de vraag of de correctiefase correct 

wordt toegepast en dat de uitkomsten voor onze budgethouders buiten proportie zijn, is net het 

wegnemen van enig perspectief wat frappeert; tenzij institutionalisering het perspectief is. De wijze 

waarop met het vroegere zelfstandig wonen wordt omgegaan, getuigt ook van een bijzondere fixatie 

op deze zorgvorm alsof de gebruikers ervan en de organisaties een eiland binnen de sector vormen 

waarbinnen men meent de (financiële) problemen binnen de sector te kunnen afbakenen en 

wegsnijden.  

Halverwege 2019 maakte het VAPH een 

meerjarenanalyse voor de komende legislatuur 

(2020-2024). Hierin werden verschillende scenario’s 

uitgewerkt, al naargelang de uitbreidingsmiddelen 

die de nieuwe Vlaamse regering ter beschikking zou 

stellen. In de vorige legislatuur werd voor 330 

miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien. De 

verwachting was dat de nieuwe Vlaamse regering 

minstens dat bedrag zou doortrekken om ten minste 

tegemoet te kunnen komen aan de zogenaamde automatische toekenningsgroepen, als ook om 

tegemoet te komen aan de jaarlijkse stijging van 3% aan bijkomende zorgvragen. Uiteindelijk bleek 

dat er ‘maar’ zo’n 270 miljoen euro zal voorzien worden. Wat dit concreet betekent voor de 

wachtenden, wordt duidelijk als we de prognoses bekijken van de wachttijd in de verschillende 

prioriteitengroepen. Zelfs bij eenzelfde bedrag als de vorige legislatuur zou sprake zijn van 

wachttijden van minimaal 6 tot en met 23 (!) jaar in prioriteitengroep 3 tegen eind 2024. 

 Het inzicht dat bijkomende middelen de wachtlijst zullen wegwerken is reeds lang voorbijgestreefd. 

In toenemende mate wordt eveneens duidelijk dat de huidige aanpak om de zaken anders aan te 

pakken (verdeling in trap 1 en trap 2, concentrische cirkels, …) weinig impact heeft. Daarnaast mag 

ook niet vergeten worden dat het sociale ondernemerschap van de zorgaanbieders afhankelijk is van 

de mate waarin er persoonsvolgende budgetten ter beschikking worden gesteld, dat de zorgnoden 

zich niet beperken tot de huidige doelgroep van personen met een beperking van het VAPH, temeer 

van zorgbehoevenden in Vlaanderen. 

Voor ADO Icarus is deze analyse geen ver-van-ons-bed-show. Als organisatie gegroeid uit personen 

met een beperking zelf, beseffen we dat het bieden van een perspectief voor zoveel personen met 

een beperking, hun ouders en familieleden, essentieel is. Ondanks de verdiensten van het 

perspectiefplan 2020, is onzekerheid troef en dringt een nieuw perspectiefplan zich op. De 

verantwoordelijkheid om een perspectief te bieden, is echter niet enkel deze van de overheid. Als 

sociale onderneming willen we kansen krijgen maar moeten we ook zelf kansen ontwikkelen om in 

de huidige en toekomstige context personen met een beperking een perspectief te kunnen bieden 

op een ondersteuningsaanbod dat gericht is op zelfstandigheid, in verbondenheid met de 

samenleving én waarbij de beschikbare maatschappelijke middelen zo goed mogelijk worden ingezet. 

Voor dat perspectief wil ADO Icarus zich engageren. 
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2. 140 personen met een beperking dienen klacht in tegen de daling van hun 

zorgbudget 

  
Op donderdag 16 januari 2020 konden we in de krant De Standaard lezen dat 140 personen met een 

beperking, die beroep doen op ondersteuning van de projecten rond Zelfstandig Wonen, vragen aan 

de rechter om de daling van hun zorgbudget te herzien. 

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Dit 

betekent dat het geld niet langer aan de voorzieningen werd 

gegeven, maar aan de personen met een beperking. Zij kregen 

dus zelf een zorgbudget om hun ondersteuning te organiseren. 

Vele van hen hebben een ernstige fysieke beperking, waardoor 

ze bij niet-planbare handelingen assistentie nodig hebben. Deze 

assistentie wordt aangeboden bij verschillende projecten van 

Zelfstandig Wonen. 

Omdat deze persoonsvolgende budgetten nu aangepast worden, komt de zelfstandigheid van deze 

140 personen in het gedrang. De correctie van de zorgbudgetten betekent voor hen immers een 

flinke daling van hun budget. Omwille van deze reden, leggen zij een klacht neer tegen het VAPH. 

Tussen deze 140 personen bevinden zich ook verschillende gebruikers van ADO Icarus. Hoe ADO 

Icarus als organisatie kijkt naar deze ingreep, lees je hier. 

 Eén van de personen die tegen de daling van haar budget ingaat, is Veerle Ternier, al 20 jaar actief 

in de ICT-sector. Ook haar budget daalt, en dat met wel 40 procent. Veel van haar medebewoners 

verliezen hetzelfde budget. 

  

“Wij zijn allemaal mensen die 24 uur op 24 nood hebben aan ondersteuning voor basisbehoeften. 

Wij legden onze budgetten samen en konden daarmee nachtpermanentie inschakelen. Als het 

VAPH de budgetten met meer dan 40 procent vermindert zoals voorzien, kunnen we dat niet langer 

betalen.” – Veerle Ternier 

  

Enkele gebruikers ontwikkelden eveneens de website redzelfstandigwonen.be om zich te verenigen. 

Hier startten ze een petitie op tegen de daling van hun budget. Deze petitie werd reeds getekend 

door meer dan 8.500 personen. Verder kan je er enkele pakkende getuigenissen terugvinden van 

gebruikers wiens budget daalt. Onder andere Chris Iemants, gebruiker van ADO Icarus Kortrijk, 

vertelt er zijn verhaal.    

  

“Samen met heel wat collega’s verlies ook ik 42 procent van mijn budget. Ik ben niet gek en kan 

goed rekenen. Een gemiddeld verlies van budget bij al mijn collega’s van 34 procent zal het 

kwaliteitsvolle en het flexibele assistentieaanbod onmogelijk maken.” – Chris Iemants 

  

Eén voor één gaat het om zelfstandige personen met een ernstige fysieke beperking, met een gezin, 

een job, een sociaal leven. Ondanks dat de minister van Welzijn hun zorggarantie heeft beloofd zullen 

velen van hen na het ophouden van de projecten Zelfstandig Wonen noodgedwongen naar een 

revalidatiecentrum of woonzorgcentrum moeten gaan. Het Vlaams Parlement heeft echter nooit 

https://www.ado-icarus.be/single-post/2020/01/06/Perspectief-2020
http://www.redzelfstandigwonen.be/
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beslist dat er bepaalde woonvormen zouden verdwijnen. Integendeel, het VN-verdrag voor personen 

met een handicap stuurt aan op zoveel mogelijk zelfstandig wonen. 

  

“Er zit dan niets anders op dan in een rusthuis te gaan wonen, zonder de zelfstandigheid die we nu 

hebben. Dit is geen eerlijke verdeling van de middelen meer, maar een schending van de rechten 

van personen met een handicap en zelfs van de mens.” – Veerle Ternier 

 

Een hart voor ADO 

1. 200 mensen rocken mee met ADO Dendermonde 

 

Op zaterdag 9 maart organiseerden de collega’s in Dendermonde een benefietavond met optredens. De 

exacte opbrengst is nog niet bekend, aangezien er nog enkele facturen volgen, maar dat het een succes 

was staat buiten kijf. 

De benefietavond vond plaats in JH Zenith te Sint-Gillis-bij-Dendermonde (nog in het kader van Music 

for Life), ten voordele van de werking van ons 

Centrum voor Zelfstandig Leven ADO Icarus 

Dendermonde. De organisatie was in de goede 

handen van alle medewerkers van onze dienst te 

Dendermonde. Zij mochten een 200-tal 

enthousiaste sympathisanten verwelkomen. 

De avond werd afgetrapt door een kersverse 

band van muzikanten vooral actief in de 

theaterwereld en waarvan één der zangeressen 

als nachtassistente werkt in de dienst van ADO 

Icarus Dendermonde. 

Onder het collectief ‘Terugsmijtband’ brachten zij een mix van ludieke en verrassende nummers met 

veel humor en een vette knipoog naar kindermusical. Het eigenzinnige repertoire werd door het publiek 

goed gesmaakt en luidkeels meegezongen. 

Daarna was het aan de main act van de avond, ‘Liveband DIAZ’, om de zaal in vuur en vlam te zetten. 

Zij brachten een wervelende show met bekende covers met een zeer hoog rockgehalte. Alle muzikanten 

en vooral de drummer van de band, die naast zijn passie voor muziek ook werkzaam is als assistent in 

de dienst van ADO Icarus Dendermonde, gaven het beste van zichzelf.  De aanwezigen waren 

dolenthousiast over dit fantastische optreden. Dit was te merken aan de vele bisnummers die onder 

een luid applaus werden onthaald. De avond werd afgesloten met de zeer dansbare muziek van ‘DJ 

Gino Fierens’. 

Op basis van de zeer positieve reacties van de aanwezigen, waaronder vele gebruikers, kan de avond 

als zeer geslaagd worden genoemd. Wij wensen dan ook alle medewerkers van ADO Icarus 

Dendermonde hartelijk te bedanken voor hun inzet en enthousiasme, zowel bij de uitwerking van het 
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concept, de zoektocht naar sponsors, het flyeren, de kaartenverkoop, het aankleden en klaarzetten van 

de zaal als tijdens de avond zelf. Ook heel veel dank aan alle leden van de twee bands voor de 

belangeloze inzet ter gelegenheid van deze benefiet en het grote hart voor ADO Icarus Dendermonde en 

de mensen (gebruikers en assistenten) die hiervoor staan. Tenslotte een dikke ‘dankuwel’ aan iedereen 

die zijn steentje heeft bijgedragen en aan alle sponsors, zelfstandige handelaars en lokale bedrijven die 

deze benefietavond hebben mogelijk gemaakt. 

  

2. Nieuw busje voor collega’s Neder-Over-Heembeek 
 

Ze hebben er heel wat geldinzamelacties voor georganiseerd, maar het resultaat mag er zijn: Een busje 

voor ons Lokaal Dienstencentrum in Neder-Over-Heembeek! Dat zal ingezet worden om de 

mindermobiele bezoekers van het centrum en van het activiteitencentrum te vervoeren. Zo krijgen nog 

meer mensen de kans om deel te nemen aan activiteiten. 

 Het busje komt er mede dankzij de ‘Vriendenkring ADO Icarus Heembeek’. Deze groep van 

sympathisanten organiseerde samen met onze centrumverantwoordelijke Conny Roekens heel wat 

benefietactiviteiten. Ook mochten we via deze weg sponsoring ontvangen. In Neder-Over-Heembeek 

staat het team van de vriendenkring intussen bekend voor enkele succesvolle top-activiteiten, waarvan 

er een aantal uitgroeiden tot een ‘jaarlijkse traditie’, zoals het Halloweenontbijt en het Frit fret festijn! 

 Conny Roekens: “De Lokale Dienstencentra in Brussel zijn ooit opgericht in de strijd tegen de 

vereenzaming die je vaak ziet in grote steden. Ons doelpubliek zijn enerzijds personen met een 

beperking, maar ook de senioren in de buurt. Wij organiseren wekelijks activiteiten, hebben een sociaal 

restaurant waar je tegen een voordelig tarief kunt komen eten, informeren bezoekers over verschillende 

actuele thema’s, hebben een vrijwilligerswerking waarbij de ene buurtbewoner de andere gaat helpen 

(BuurtPensioen), enzovoort. Ons centrum in Neder-Over-Heembeek telt intussen enkele honderden 

bezoekers en wij zijn al heel goed ingeburgerd. Maar het bleef een feit dat sommige mensen moeilijk 

tot bij ons geraakten. Ook als we op uitstap wilden gaan bleek dit een hele organisatie.” 

Het 3de frit fret festijn van 16 en 17 maart leverden 

maar liefst 470 eters op. Conny Roekens: 

"Zeven teams (verenigingen en handelaars) stonden 

samen op 14u op de step. Het gokken naar het aantal 

stappen was de wedstrijdvraag van de tombola. De 

grote opkomst hadden we te danken aan de nieuwe 

volledig aangepaste minibus die te pronken stond op 

de parking! Het werd een echt buurtfeest.". De eerste 

ritten zijn gepland vanaf Pasen. Het busje zal ook ingezet worden door en voor het WZC De Overbron. 
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3. Dodentocht: 100 km stappen voor ADO Icarus 
 

Anja Scheelen werkt als ADL-assistent op onze dienst in Diest. Eén 

van haar hobby’s is wandelen. Op 9 augustus wandelde ze de 

Dodentocht in Bornem. Een bewonderenswaardige prestatie. En 

wat het voor ons nog specialer maakt: Anja wandelde de tocht ten 

voordele van ADO Icarus. Na 21,5u stappen haalde Anja de 

eindmeet. Dat op zich is al een prachtprestatie! En dan nog wetende 

dat ze 1000 euro inzamelde voor onze organisatie maakt dit verhaal 

nog veel straffer! 

 

 

 

4. Halloweendiner voor praatcafé van ADO Icarus Diest 

 
Het restaurant “In Den Zoeten Inval” in Diest organiseert 

jaarlijks een halloweendiner ten voordele van een goed 

doel. Dit jaar was de opbrengst van 425 euro voor ADO 

Icarus Diest. 

Voor ‘In Den Zoeten Inval’ is het ondertussen een 

jaarlijks initiatief geworden om een diner te organiseren 

ten voordele van een goed doel. Niet zomaar een diner, 

een echte Halloween thema-avond. Zoals je hieronder op 

de foto kan zien werd ook de zaal helemaal ingekleed met 

spinnenwebben en spoken. 

 We beleefden een zeer geanimeerde en gezellige avond. Na het lekkere eten mochten we een cheque 

van 425 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag zullen we zeker goed kunnen investeren in de verdere 

opbouw van het praatcafé in ADO Icarus Diest. 

 

5. ADO Icarus Halle: marktkramers voor één dag 

 
De jaarlijkse afspraak van ADO Icarus Halle met de 

marktkramers uit de streek wordt stilaan een traditie. Op 

9 november was iedereen vroeg uit de veren. De 

medewerkers maakte dit jaar artisanale producten. Het 

harde werk loonde en bracht 830 euro op. 

 Op 9 november om 6u ’s ochtends stond iedereen paraat. 

Terwijl de meeste mensen nog sliepen, stelde ADO Icarus 

Halle hun kraampje op in de regen. De meegenomen 

parasol kwam helaas nog niet van pas. In het kraampje 
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werden zelfgevulde zakjes lavendel en zelfgemaakte pannenkoeken verkocht maar ook verse soep 

en zelfgemaakte confituur. 

Ondanks de regen trok de markt toch bezoekers aan. De zakjes lavendel verkochten als zoete 

broodjes. Zo werden er 100 zakjes verkocht op twee uur tijd. Ook de pannenkoeken waren populair 

bij dit regenweer. Uiteindelijk wilde de zon toch nog schijnen, wat meer mensen naar de markt 

bracht. Zij kochten ook een potje confituur of een tasje soep. Hun verkoop bracht maar liefst 830 

euro op voor hun vrijwilligerswerking 2020. Wat een onvergetelijke zaterdag! 

 

6. Quizzen voor Music For Life 
 
Na de eerste editie van de muziekquiz vorig jaar, werd er heel hard naar uitgekeken om opnieuw 

deel te nemen aan Music For Life. Op 22 november was het eindelijk zover, de tweede muziekquiz 

in Maasmechelen ten voordele van Ado Icarus. 

 Assistente Aurore en haar echtgenoot organiseerden, 

net zoals vorig jaar, in samenwerking met KWB 

eensgezind Eisden een muziekquiz. 

 “Vele handen maken licht werk” was de leuze van de 

avond. Er waren tal van vrijwilligers van KWB Eisden 

aanwezig. Ook assistente Anja en regiomanager Cindy 

van ADO Icarus Lommel kwamen een handje 

toesteken om in de jury te zetelen. 

Het werd weer een heel gezellige avond in Maasmechelen. Iedereen heeft goed gequizd en 

gedronken. De opbrengst was maar liefst 1.350 euro die volledig aan ons geschonken werd. Wat een 

toppers! 
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DE ONDERSTEUNINGSREGIO’S IN 2019 

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 12 verschillende 

ondersteuningsregio’s in Vlaanderen. 

 

 

 

Brussel 

De werking van het Lokaal dienstencentrum mocht in maart 2019 hun splinternieuwe aangepaste 

minibus in ontvangst nemen van vzw De vriendenkring van ADO Icarus. Op 6 mei reed het busje 

voor het eerst uit om de mensen uit de buurt op te halen voor het sociaal restaurant. Er is een vast 

bedrag per km vastgelegd, maar voor de deelnemers van het sociaal restaurant vond de 



12 
 

Vriendenkring een Restorittenkaart uit waardoor men voor 10 maaltijden heen en weer slechts 10 

euro betaalt. De vriendenkring ADO Icarus Heembeek is er zich van bewust dat zonder de steun van 

de buren, leden, vrienden, sponsors, 

handelaars  verenigingen en vrijwilligers 

dit niet mogelijk was geweest. 

Aanvankelijk werd de geldinzamelingsactie 

geraamd op 3 jaar maar uiteindelijk 

werden de nodige centjes op anderhalf 

jaar verzameld. Het WZC De Overbron 

financierde voor een deel mee de bus en 

werd zo een samenwerkingspartner van de 

Vriendenkring ADO Icarus. De aankoop 

van het busje is een echte meerwaarde 

voor de werking. Van warme buurtzorg gesproken! 

 

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. Eén woning beschikt zelfs over 4 slaapkamers! Daarnaast hebben alle woningen een 

ruime garage en een terras/tuintje.  

In de dienst van Denderleeuw worden momenteel 15 personen ondersteund waaronder enkele 

gebruikers die nabij de dienst wonen in hun eigen woning.  

 

Dendermonde  

Het centrum voor zelfstandig wonen ADO Icarus Dendermonde met 14 ADL-woningen is gelegen in 

deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Vanuit dit centrum worden er 14 personen met een 

fysieke beperking, allen woonachtig in de Tuinwijk of in de onmiddellijke nabijheid van ons centrum, 

via oproepbare assistentie 24u/24 en 7d/7 ondersteund.  

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

Zo worden er ook 7 personen met een beperking, in hun specifieke thuissituatie met op maat 

afgestemde persoonlijke assistentie, op afspraak ondersteund.  

Er vielen helaas 2 overlijdens te betreuren bij de gebruikers in Dendermonde. Wij moesten in juni 

afscheid nemen van Celina. Zij overleed op 65-jarige leeftijd ten gevolge van een langdurige ziekte. 

Op 12 november verliet Jean-Marie ons totaal onverwachts. Hij werd 71 jaar. Voor alle assistenten, 

gebruikers en vrienden van Jean-Marie werd er een zeer ingetogen en mooie afscheidsdienst 

gehouden. 

 

Dinsdag 14 mei trokken de collega’s van dienst Dendermonde erop uit voor de jaarlijkse trefdag. In 

de voormiddag kon iedereen zijn creativiteit botvieren in een workshop pottenbakken. We kregen 
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een vakkundige uitleg en demo van Leonie van De 

Keramiekstudio in Destelbergen en konden daarna 

zelf aan de slag met klei en schijf. Enkele collega’s 

hadden al snel de smaak te pakken en maakten 

enkele mooie creaties, anderen konden een 

helpende hand nog wel waarderen. Het 

eindresultaat was heel behoorlijk en Iedereen 

ontving zijn unieke handgemaakte potjes die tijdens 

de zomermaanden op vele tuintafels konden 

pronken. 

Nadat onze creatieve vingers hun werk hadden gedaan trokken wij om de innerlijke mens te 

versterken terug richting Dendermonde. In een plaatselijke brasserie schoven wij aan een lange 

gedekte tafel aan voor een aperitief met hapjes gevolgd door enkele exquise gerechten. Daarna werd 

er bij een lekkere kop koffie nog  nagepraat en konden wij terugkijken op een geslaagde trefdag. 

 

Diest 

Op 22 oktober 2019 moesten we helaas afscheid nemen van één van onze bewoners: Marieke 

Vervoort. Dankzij haar ouders kreeg ons hele team de gelegenheid om op een zeer serene wijze in 

haar eigen woning afscheid van Marieke te nemen, ver weg van al de mediadrukte hierrond. Dit was 

zeer louterend. Onze assistenten hebben in het verleden immers zeer intense momenten met haar 

beleefd. 

In 2019 ervaren we grote moeilijkheden om beschikbare woningen in te vullen met nieuwe bewoners. 

Er zijn in het algemeen méér open plaatsen dan potentiële kandidaten. Bovendien zien de meeste 

gegadigden in de komende jaren hun budget ernstig dalen waardoor ze bijdrage niet meer zullen 

kunnen betalen. 

De overdracht van onze dienstencheque-organisatie verliep rimpelloos. Het vertrouwde personeel 

kon blijven verder werken voor “hun” gebruikers die daar dus nauwelijks een wijziging hebben 

vastgesteld. 
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Het praatcafé kan rekenen op steeds meer bijval, zowel van de bewoners als van de buren. Naast 

de gewone koffiekransjes, afgewisseld met kaartspelen en bingospelen, waren er onder andere de 

themafeesten (Pasen, Sinterklaas en Kerst) alsook op volledig vrijwillig initiatief van sommige 

assistenten een knutselnamiddag en een Halloweenfeestje. 

Met het personeel waren er uiteraard ook de 

traditionele feestjes: een gezellig etentje voor 

inzet van het nieuwe jaar en op 7 juni een zeer  

 

 

 

 

 

Gingelom  

De jaarlijkse trefdag van de dienst Gingelom ging door op dinsdag 5 november. Er werd deze keer 

gekozen voor een leerrijke uitstap naar BE -Mine in Beringen. In de voormiddag bezocht het team 

samen met een gids het mijnmuseum. Het was een koude dag en het grootste gedeelte van de 

rondleiding was buiten en in onverwarmde lokalen. De assistenten konden met eigen ogen zien in 

welke omstandigheden de mijnwerkers moesten werken: de plaats van samenkomst, de 

kleedkamers, de douches, de liften naar beneden, de levensechte nabootsing van de mijnen zelf, het 

lawaai, het stof, de gebrekkige werkmiddelen enzovoort. Iedereen was onder de indruk en kreeg 

heel wat respect voor de mijnwerkers!  

’s Middags was er een kleine lunch voorzien want in de namiddag namen we deel aan een mini-

hapjestocht rond de mijn. De groep bezocht eveneens een mooi betegelde moskee met enkel een 

spreekstoel voor de imam. Net zoals men vroeger na de mis naar het café vertrok, mocht iedereen 

in een Turks centrum lekkere thee drinken en kregen ze zoute en zoete snacks aangeboden. Baklava 

was de favoriet! Hierna stond een wandeling tussen de verschillende cités op het programma, 

uitgebreid geïnformeerd door onze enthousiaste gids. Daarna bezochten ze ook de mijnkathedraal. 

Heel leuk, maar ook heel koud! 

Iedereen was dan ook blij met de laatste stop: het buurthuis van de Italiaanse gemeenschap. Het 

was er heerlijk warm en de ons aangeboden pizza met een glaasje wijn deed algauw weer een blos 

op alle wangen verschijnen.  
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Halle  

Eind 2019 werden 11 van de 12 ADL-woningen te Halle en 1 woning te Sint-Pieters-Leeuw bewoond. 

Eén woning staat leeg. Eén gebruiker verhuisde naar een eigen woning in de wijk en behoudt de 

permanentie van ADO Icarus. Eén gebruiker te Dworp werd geholpen door ondersteuning op 

afspraak.  

De jaarlijkse trefdag van de dienst Halle was een 

ontspannende dag richting de zee. De organisatoren Dana 

& Stephanie maakte er een onvergetelijke dag van met 

gocarts en een heerlijke lunch! 

De vrijwilligerswerking groeide verder. In 2019 waren er 

6 vrijwilligers die de assistenten gedurende het weekend 

ondersteunden. Assistenten Myriam & Stephanie hielpen 

nieuwe vrijwilligers om de werking van ADO Icarus te leren 

kennen. 

 

Hasselt 

Op maandag 16 september was het de beurt aan de 

medewerkers van Hasselt om op trefdag te gaan. 

Dit jaar werd er een tripje gemaakt naar Maastricht. 

Daar was iedereen enthousiast over. In de 

voormiddag deed het team een busrit doorheen de 

straatjes van Maastricht in een echte oude gele 

schoolbus. Ze waanden zich even in een echte film!  

Na lekker te lunchen, voeren de assistenten met een 

boot over de Maas. Het weer was hen goed gezind, 

een zonnebril kwam goed van pas. De dag werd afgesloten met een bezoekje aan een echt Italiaans 

restaurant waar de pizza’s gemaakt worden zoals in hartje Italië. De pizza ging dan ook bij iedereen 

vlotjes naar binnen. 

 

Izegem 

Het centrum van ADO Icarus ligt op de volledig vernieuwde kloostersite in de Prinsessestraat in 

Emelgem, deelgemeente van Izegem. Sinds september 2017 huist de dienst hier 12 ADL 

appartementen en 12 gebruikers die beroep doen op 24/24 permanentie. 6 senioren die in de buurt 

van de dienst maken gebruik van onze alarmassistentie. 
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Op 16 mei was het tijd voor de  jaarlijkse 

trefdag. Die ging door in centrum Ledegem, 

thuisbasis van adjunct regiomanager Nick Soen. 

Nick vertelde als opener boeiend over de 

geschiedenis van Ledegem en het 

oorlogsverleden van de stad, blijkbaar een uit 

de hand gelopen hobby van Nick. Alle 

assistenten werden in groepen verdeeld en op 

pad gestuurd voor een originele fotozoektocht 

door Ledegem, ondertussen moesten ook opdrachten worden uitgevoerd o.a. een ei heelhuids 

terugbrengen. Terug in de feestzaal stond een heerlijk aperitief klaar en werden nog volksspelen 

gespeeld, onder een stralende zon. Erna een gezellige maaltijd, beenhesp met ovenkoek en frisse 

groentjes, een geslaagde trefdag! 

 

Kortrijk  

In de sociale woonwijk ‘De Lange Munte’ ligt de dienst van ADO Icarus Kortrijk met 12 ADL woningen 

en 15 gebruikers, 2 koppels. 2 personen kopen 24/24 permanentie in vanuit hun eigen woning op 

wandelafstand. 

Op 5 september trok dienst Kortrijk naar Ieper richting Ieper voor een trefdag georganiseerd door 

Nick, adjunct regiomanager. In de Kazematten, een 

historisch gebouw deel van de oude vestingen, werden 

we verwelkomd met koffie en werd de rest van de middag 

uitgelegd. Na opwarmingsspelletjes op de prachtige 

vestingen van Ieper vertrokken we naar de grote markt. 

Via de smartphone konden we een app downloaden en 

een stadsspel bracht ons door de hele stad. Leuke 

opdrachten wisselden af met grappige weetjes en de 

punten liepen vlot binnen. Na 1,5 uur waren de meeste teams terug op de grote markt, maar 

sommigen met platte batterij. De dag werd afgesloten in het origineel restaurant de Depot waar we 

voor het concept foodsharing kozen. Aan de bijhorende foto’s te zien dat ook dit een heel geslaagde 

editie was. 

 

Lommel 

Een actieve dag om het team beter te leren kennen, elkaar te leren vertrouwen maar ook om te 

genieten, dat was 6 augustus 2019 voor de medewerkers van Lommel. 
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De dag begon met twaalf medewerkers die elkaar 

ontmoetten in één van de bossen in Pelt. Het team 

deelde zich op in tweetallen en begon aan een 

boswandeling met opdrachtjes. De duo’s konden 

puzzelstukjes verzamelen en moesten uiteindelijk 

raden wat er op de puzzel stond. Zo moesten ze een 

stuk van de wandeling geblinddoekt doen, een 

andere stukje moesten ze dan weer springen met 

de benen aan elkaar vastgebonden en ook moesten 

ze een ballon een paar meters verplaatsen zonder handen en voeten te gebruiken. Het was heel 

grappig om te zien hoe elk tweetal als één persoon probeerde te bewegen. 

Het laatste deel van de wandeling werd rustig gedaan. Iedereen had tijd om te babbelen met elkaar 

en te genieten van de mooie groene omgeving. Na de wandeling mocht men raden wat er op de 

puzzel stond. Helaas had niemand het goed! Voor diegene die een gokje waagden, stond er wel een 

troostprijs klaar. Wat er wel op de puzzel stond afgebeeld? Een pizzaoven! 

De puzzel was een tip voor de volgende activiteit op het programma. Bij ‘De Winner’ belegden ze 

zelf hun pizza’s met verse producten. De pizzavariaties waren even divers als de medewerkers zelf 

zijn. Iedereen genoot van deze lekkere pizza met een heerlijk drankje. Het was een dag vol gelach 

en gebabbel. Het was opnieuw zeker een geslaagde Trefdag voor team Lommel. 

 

Menen   

In de sociale woonwijk ‘Tuinwijk’ ligt de dienst van ADO Icarus Menen met 10 woningen en 1 

aangepast appartement. In de loop van 2019 zijn alle plaatsen terug opgevuld in dienst Menen. 

Doordat een gebruikster haar eigen 

appartement heeft aangekocht en de 24u 

permanentie blijft inkopen is er  zelfs een 

extra gebruiker. 

Op 21 mei koos dienst Menen voor een laat 

maar origineel nieuwjaarsetentje. Na de 

personeelsvergadering werd er buiten Kubb 

gespeeld met een aperitiefje. Assistente 

Florentine bracht voor het hele gezelschap 

pizza van de pizzeria die ze samen met haar man uitbaat. Overheerlijk en heel gezellig! 

Op 3 september ’19 trokken de assistenten richting Ieper voor een trefdag georganiseerd door Nick, 

adjunct regiomanager. In de Kazematten, een historisch gebouw deel van de oude vestingen, werden 

we verwelkomd met koffie en werd de rest van de middag uitgelegd. Na opwarmingsspelletjes op de 

prachtige vestingen van Ieper vertrokken we naar de grote markt. Via de smartphone konden we 
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een app downloaden en een stadsspel bracht ons door de hele stad. Leuke opdrachten wisselden af 

met grappige weetjes en de punten liepen vlot binnen. Na 1,5 uur waren de meeste teams terug op 

de grote markt, maar sommigen met platte batterij. De dag werd afgesloten in het origineel 

restaurant de Depot waar we voor het concept foodsharing kozen. 

 

Zolder 

De medewerkers van Zolder beleefden op donderdag 6 juni een 

plezante trefdag bij FarmFun in Bocholt. FarmFun Bocholt is een 

belevenisboerderij en modern melkveebedrijf in de niet zo stille 

Limburgse Kempen. In kleine teams gingen iedereen tijdens de 

Farm Expert Games ‘back to basics’ en streden ze samen om de 

meest ludieke denk- en doe-opdrachten te winnen. Alle collega’s 

hadden hun rol in de meest waanzinnige teambuildingactiviteiten 

waarbij goed communiceren, samenwerken en gezond 

boerenverstand belangrijk waren. De dag werd afgesloten met een 

heerlijke maaltijd. 

Eén ding is zeker: iedereen heeft zich beestig goed geamuseerd! 
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WERKING 

Centrale zetel 

De centrale zetel van ADO Icarus is gelegen op de Corda Campus in Hasselt en is het hoofdkwartier 

van de directie en de stafmedewerkers. Van hieruit ondersteunen zij de verschillende 

ondersteuningsregio die ADO Icarus heeft in heel Vlaanderen.  Op de centrale zetel werken naast 2 

directieleden nog 11 stafmedewerkers. 

De medewerkers hebben in 

plaats van een trefdag jaarlijks 

twee stafdagen met het hele 

team. In juni gingen de 

medewerkers van de centrale 

zetel op pad in de 

Haspengouwse fruitstreek mét 

aangepast vervoer. In een 

overdekte oldtimer vespa trokken ze er op uit om achteraf te gaan dineren in een kasteel. In 

december gingen de voltallige ploeg gezellig samen iets eten in de Corda bar om het jaar samen af 

te sluiten.  

 

Vrijwilligerswerking 

Sinds 2014 kunnen budgethouders van ADO die meer ondersteuning nodig hebben een beroep doen 

op vrijwilligers. Het kan gaan om familieleden, vrienden, een buur,... Als je een vrijwilliger wil 

inschakelen moet je als individu altijd een beroep doen op een organisatie die zorgt voor enerzijds 

de verzekering van een aantal risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk en anderzijds de 

vergoeding van de onkosten die door de vrijwilliger werden gemaakt. 

ADO Icarus vzw heeft een erkenning om vrijwilligerswerk te organiseren en is vertrouwd met 

PAB/PGB. Wij maken het administratieve luik in orde voor budgethouders. 

In 2019 deden ongeveer 738 budgethouders en 2269 vrijwilligers beroep op onze diensten. 

 

RTH-werking 

Sinds 2014 heeft ADO Icarus haar werking uitgebreid door een aanbod rechtstreeks toegankelijke 

hulp toe te voegen aan de geboden ondersteuningsvormen. Deze vorm van ondersteuning is specifiek 

voor mensen die (nog) geen persoonsvolgend budget hebben. Binnen deze ondersteuningsvorm 
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bieden wij 4 soorten RTH aan, namelijk: mobiele en ambulante begeleidingen, groepsbegeleidingen 

en (enkel in Brussel) dagopvang. 

Vanaf 2014 zijn wij actief in regio Limburg, Diest, Brussel, Dendermonde, Denderleeuw en Kortrijk. 

In 2017 is Halle er nog bijgekomen. 

De RTH-begeleidingen worden gegeven door RTH-begeleiders. Bij ADO Icarus werkt er één 

begeleider per ondersteuningsregio, wat dus wilt zeggen er in totaal 7 RTH-medewerkers in dienst 

zijn. 4 keer per jaar komen alle RTH-medewerkers samen met de verantwoordelijke voor RTH binnen 

de staf voor een overleg- en intervisiemoment. 

In 2019 werd de RTH-werking uitgebreid dankzij bijkomende middelen vanuit het Vlaams agentschap 

voor personen met een handicap en werden er daarnaast 1976 begeleidingen gegeven aan 144 

personen. 

In 2019 ging voor de eerste maal een trefdag door 

voor de RTH-medewerkers. Deze ging door in onze 

hoofdstad. Ten eerste stond er een bezoek aan het 

muziekinstrumentenmuseum (MIM) op de planning. 

Dit museum bevindt zich in een prachtig 

gerestaureerd complex midden in Brussel. Het 

museum bestaat uit 4 tentoonstellingszalen en 

bewaart maar liefst 9000 muziekinstrumenten. 

Het museumbezoek werd gevolgd door een etentje op 

het dak van het museum met een prachtig uitzicht over de stad. In de namiddag werd er nog een 

wandeling gemaakt door Brussel. Om deze leuke dag goed af te sluiten werd er nog een lekker 

drankje gedronken aan de Beurs. 
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PERSONEEL  

Personeelsaantal  

Op 31 december 2019 had ADO Icarus 282 personeelsleden in dienst. Globaal betreft dit 146.6 

voltijdse equivalente eenheden (VTE) ten opzichte van 152.8 in 2018, hetgeen een zeer lichte daling 

is. 

 

 

Personeel in de bloemetjes  

In 2019 waren volgende personeelsleden 10 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

- Opdecam Hanne (Dendermonde) 

- Lanckbeen Karin (Dendermonde) 

- Roggeman Annelies (Dendermonde) 

- Delbaere Natalie (Kortrijk) 

- Janart Laurence (Kortrijk) 

- Chiers Veronique (Kortrijk) 

- Bardijn Simone (Centrale Zetel) 

- Croquey Regine(Menen) 

- Deklerck Leen (Izegem) 

- Lekens Gaby (Zolder) 

In 2019 waren volgende personeelsleden 20 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

- Plessers Diane (Hasselt) 

- Stalmans Veerle (Hasselt) 

- Olivers Dominique (Diest) 

- Debels Linda (Kortrijk) 

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

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 verzuimcontrole. 

De verzuimcijfers worden maandelijks tijdens de comitévergaderingen besproken. 

Vanaf oktober 2019 wordt naast het jaarverzuim ook het maandelijks verzuim berekend. 

Dit geeft een duidelijkere weergave van de werkdrukverhoging ten gevolge van ziekteverzuim, op 

het moment van die afwezigheden. Hoewel het jaarverzuim laag kan liggen, kan de werkdruk binnen 

een bepaalde maand zeer hoog zijn door veelvuldig verzuim binnen deze maand. 

Meest opvallende vaststellingen voor 2019: 

- Het organisatiegemiddelde is licht gedaald naar 3.13% ( -0.5%) 

- Regio Zolder: het verzuim is in 2019 terug naar het organisatie - jaargemiddelde gezakt 

(3.9%) 

- Regio Lommel kan ook een daling in het verzuim noteren ( van 5.2% naar 4%) 

- Alle andere regio’s schommelen rond het organisatiegemiddelde. 

- Volgens Mensura (de externe preventiedienst) is het verzuim binnen ADO Icarus is zeer laag  

in vergelijking met andere organisaties binnen dezelfde sector. 

 

Preventiebeleid 

Preventieacties in 2019: 

- Meerdere ad hoc interventies ter bevordering van de werkomstandigheden. Zowel op gebied 

van fysieke als psychische belasting. 

- Invoeren van het medisch geschiktheidsonderzoek bij aanwerving. 

- Invoeren van de mogelijkheid om deeltijds het werk te hervatten na afwezigheid. 

- Opstarten van de procedure tot de uitvoering een psychosociale risicoanalyse in 2020. 

- Verfraaiing van de werkplek van de centrale diensten 
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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.  

 

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.  

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. 

 

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 15/03/2019 en deze van Limburg op 

26/03/2018. In de voormiddag werden de gehanteerde 

documenten bij het bieden van inloopassistentie 

geëvalueerd en verbeterd waar nodig. In de namiddag 

stond een spelvorming ‘omgaan met moeilijke situaties’ op het programma. Deze vorming werd 

gegeven door vormingsorganisatie De Aanstokerij en baseerde zich op de theorie van De roos van 

Leary.  
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Introductiecursus 

De introductiecursus geeft een inleiding tot de functie 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 ging enkel door in Limburg. In de rest van Vlaanderen waren er te weinig 

deelnemers. In het najaar ging de cursus door zowel in Limburg als in Vlaanderen.  

 

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

vlak van vormgeving en inhoud. 

 

Vormingstraject EHBO 

Op grote vraag van de assistenten en de regiomanagers ging er in alle diensten in 2019 een vorming 

EHBO door. Deze vormingen werden gegeven door Het Rode Kruis en waren aangepast aan het 

bieden van hulp aan personen met een beperking. De vorming werd zeer leerrijk bevonden! Een 

resultaat van deze vorming is naast het feit dat we allemaal weer veel hebben bijgeleerd ook de 

installatie van de eerstehulp app 112.be op alle dienstgsm’s. Op die manier kunnen we nog sneller 

handelen in geval van nood. 

 

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. 

In 2019 gingen er o.a. vormingen door rond de thema’s kwaliteit van bestaan, gebruik van de tillift, 

privacy, niet aangeboren hersenletsels, diabetes, autisme. 

Vorming RTH-medewerkers, regiomanagers, staf en directieleden 

De RTH-begeleiders volgden verschillende opleidingen op individueel vlak. Thema’s zoals verwerken 

van een handicap, autisme, netwerken, time management stonden o.a. op de agenda. 

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

specifieke taken (GDPR, financieel management, tewerkstellingsmaatregelen, beroepsethiek,…)  

Door regiomanagers werden vooral op individuele basis vormingen en trainingen bijgewoond 

(vormingen rond mindfulness, gezinszorg, lokaal sociaal beleid,…) 
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CAO 104 werkgelegenheidsplan 45-plussers 

 

In het kader van de CAO 104 werden volgende maatregelen in 2019 verdergezet: 

- 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 blijft een 

mogelijkheid. 

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

alle vestigingen.  

De volgende maatregel werd verder geconcretiseerd in alle vestigingen:  
 

- De ondersteuning aan medewerkers die moeilijkheden hebben met het gebruik van het 

medium wordt snel en laagdrempelig aangeboden. Zij kunnen indien gewenst rechtstreeks 

contact opnemen met de verantwoordelijke personeelsorganisatie om bijstand te krijgen. 

- Opstellen van roosterregels (waar nodig) om de werklast zo laag mogelijk te houden  

- Bij sollicitaties in 2019 werden er 9 personeelsleden boven de 45 jaar aangeworven.  
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FINANCIEEL 

 

 

 

  

BALANS PER 31/12/2019 

ACTIVA 

  31/12/2019 31/12/2018 

Vaste Activa 177.741,88 412.794,49 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 11.863,38 25.016,62 

      

MATERIËLE VASTE ACTIVA 150.233,33 368.019,83 

Terreinen en gebouwen 11.178,43 166.391,07 

 Installaties, machines, uitrusting 34.333,90 59.448,20 

 Meubilair en rollend materieel 88.497,16 122.084,22 

 Overige materiële vaste activa 16.223,84 20.096,34 

      

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 15.645,17 19.758,04 

Borgtochten 15.645,17 19.758,04 

      

Vlottende Activa 3.657.628,39 2.146.947,39 

VORDERINGEN OP TEN 
HOOGSTE 1 JAAR 

1.610.384,75 868.854,59 

Vorderingen gebruikers / cliënten 733.874,76 769.357,80 

Vordering VAPH 861.093,07 43.575,45 

Andere vorderingen 2.500,00 28.067,66 

Overlopende rekeningen 12.916,92 27.853,68 

    

GELDBELEGGINGEN EN 
LIQUIDE MIDDELEN 

2.047.243,64 1.278.092,80 

    

TOTAAL ACTIVA 3.835.370,27 2.559.741,88 
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PASSIVA 

  
31/12/2019 31/12/2018 

Eigen vermogen 1.669.263,15 463.075,87 

Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

Overgedragen winst 354.332,07 454.980,12 

Overgedragen resultaat boekjaar 1.206.187,28 -100.648,05 

Fondsen bestemd voor 
investeringen  

70.000,00 70.000,00 

Voorzieningen en schulden 

op meer dan 1 jaar 
423.230,32 549.320,40 

Voorziening voor sociale 
verplichtingen 

423.230,32 430.758,73 

Krediet werkplaats klusjesdienst  115.027,55 

Krediet wagenpark   3.534,12 

Schulden op ten hoogste een 

jaar 
1.681.867,83 1.464.308,39 

Ontvangen borgtochten 240,00 180,00 

Kredieten KT 3.534,12 18.200,93 

Leveranciers 227.324,08 181.297,75 

Bedrijfsvoorheffing  82.393,35 77.672,74 

RSZ op lonen en wedden 261.568,44 97.625,04 

Te betalen netto lonen en wedden 25.667,07 24.779,28 

Voorziening vakantiegeld 821.738,59 808.973,31 

Ingehouden loonbeslag 0,00 83,32 

Diverse schulden 259.402,18 255.496,02 

Overlopende rekeningen 61.008,97 83.037,22 

    

TOTAAL PASSIEF 3.835.370,27 2.559.741,88 
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RESULTATENREKENING 2019 

KOSTEN     

 
2019 2018 

61 Diensten en diverse goederen 3.502.002,08 2.921.996,24 

Huisvesting (huur, onderhoud, elektriciteit, verwarming, verzekering) 192.197,23 215.142,14 

Oproepsysteem en communicatie (GSM, internet, vaste lijn,..) 105.080,96 106.099,40 

Kantoorkosten en IT 77.346,32 87.519,85 

Wagens, vervoerdienst, verplaatsing 22.605,71 27.436,29 

Publiciteit incl. vieringen en representatie 2.980,93 11.263,51 

Projecten 2.588,99 4.238,74 

Door te factureren kosten  3.021.033,58 2.403.318,87 

Erelonen 21.214,96 12.873,76 

Activiteiten en catering  Lokaal Dienstencentrum 33.167,39 33.768,71 

Diverse 23.786,01 20.334,97 

   

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 7.596.905,78 7.784.329,97 

Bruto loonkost 7.350.312,13 7.579.564,37 

Voordelen alle aard, werkbonus, verplaatsingsonkosten 65.498,88 61.757,09 

Woon-werkverkeer 66.544,38 70.898,53 

Verzekeringen 39.203,43 30.896,28 

Medische controle 19.839,01 23.043,15 

Andere personeelskosten  42.742,67 130.255,76 

Voorziening vakantiegeld 12.765,28 -112.085,21 

   

63 Afschrijvingen + waardeverminderingen +   

     Voorzieningen 
70.479,26 61.646,13 

Afschrijvingen 77.778,53 104.621,98 

Waardeverminderingen debiteuren 229,14 8.228,14 

Voorzieningen meeruren en ontslagprovisie -7.528,41 -51.203,99 

   

64 Andere bedrijfskosten 56.747,32 143.982,88 

   

65 Financiële kosten 3.901,82 5.100,32 

   

66 Uitzonderlijke kosten 51.544,90 95.011,70 

   

67 Belastingen op resultaat 275,34 917,70 

   

69 Resultaatverwerking 1.206.187,28  

   

TOTAAL DEBET 12.488.043,78 11.462.002,51 
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OPBRENGSTEN 

  
2019 2018 

70 Werkingsopbrengsten 12.245.927,02 10.660.509,96 

VAPH/voucher 8.201.846,97 7.162.113,60 

Cash-inkomsten 661.522,88 780.392,76 

Recuperatie vrijw.-vervoer-klusjes-RTH 3.022.150,80 2.407.593,87 

Sociale Maribel 143.251,82 165.486,66 

Subsidies Brussel 135.485,05 97.617,50 

Diverse toelagen en projecten 81.669,50 47.305,57 

    

74 Andere bedrijfsopbrengsten 236.088,07 234.825,68 

    

75 Financiële opbrengsten 1.793,30 1.622,73 

    

76 Uitzonderlijke opbrengsten 4.235,39 15.378,52 

   

79 Resultaatverwerking  100.648,05 

    

TOTAAL CREDIT 12 488 043,78 11.012.984,94 
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SAMENWERKEN EN NETWERKEN  

ADO Icarus wil zich profileren als dynamische speler in het zorglandschap. Om onze rol als 

zorgorganisatie optimaal te kunnen spelen vinden we het belangrijk om een goede samenwerking na 

te streven met andere zorgactoren in onze werkingsgebieden. Dit enerzijds met het oog op het beter 

informeren, ondersteunen of doorverwijzen van cliënten in de eerstelijnszone waarin zij hun zorg 

organiseren, maar anderzijds ook vanuit het idee dat vele handen licht werk maken. Met andere 

woorden: door samen te werken met andere organisaties kunnen we de kwaliteit van leven voor 

onze cliënten zo goed mogelijk bestendigen. 'Zorgen voor' doe je immers samen. 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 

De werking  van DC Icarus werd in oktober 2019 overgegeven 

aan  een ander dienstenchequebedrijf.  In de 

ondersteuningsregio’s waar DC Icarus actief was zijn alle 

gebruikers en  medewerkers  overgenomen door Bright Squad, 

een jong en dynamisch dienstenchequebedrijf gevestigd op Corda Campus met veel 

groeipotentieel. 

 

DC Icarus is momenteel in vereffening. 

 

Samenwerking met Curatio vzw 

Ook de verpleegdienst Curatio vzw werd in 2019 afgebouwd. Er waren 

nog slechts twee ondersteuningsregio (Dendermonde en Gingelom) 

waar men gebruik maakte van Curatio. In beide regio’s werd gezocht 

naar overnemers voor zowel patiënten als personeel. In Dendermonde 

was dit verpleegdienst Caro en in Gingelom kunnen de patiënten nu 

rekenen op groep Marijke.  

Curatio vzw is momenteel in vereffening.  
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Samenwerking met Fokus op Emancipatie vzw 

Net zoals in de voorgaande werkjaren uitte de samenwerking 

tussen ADO Icarus en Fokus op Emancipatie zich in het werkjaar 

2018 op verschillende vlakken zoals administratie, boekhouding. 

De cliënten van Fokus op Emancipatie kunnen bij Fokus op 

Emancipatie terecht voor  advies  aangaande assistentie, 

hulpmiddelen en aanpassingen.  

Samenwerking met ROG vzw 

Het ROG is een samenwerkingsverband tussen 23 

voorzieningen in Halle-Vilvoorde, waaronder ADO 

Icarus. Samen staan ze in voor de opvang en 

begeleiding van personen met een handicap. De 

samenwerkingen en uitwisseling van kennis binnen het ROG leiden er toe dat zij als 

partnerorganisatie steeds in beweging zijn. Ze streven samen naar betere begeleiding, 

vraaggestuurde en uitgebreide zorg, het delen van expertise en het opleiden van medewerkers. 

 

Samenwerking met De Pelikaan 

In Menen werkt ADO Icarus samen met De Pelikaan inzake de Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp. In hun dagondersteuning werken ze in verschillende 

‘productgerichte’ ateliers. Ze bieden ook belevingsgerichte activiteiten aan 

in hun dagondersteuning. Hier stappen ze resoluut af van prestatie of 

productie. Het bewegen, de muziek, het ‘zich goed voelen’, staan bij deze 

activiteiten centraal. Daarnaast organiseren ze ook vormingssessies-op-

maat. 

Samenwerking met Bright Squad 

ADO Icarus verwijst haar gebruikers door naar het dienstencheque 

aanbod van Bright Squad als aanvullend aanbod naast de door ADO 

Icarus geboden ondersteuning. Bright Squad is een jonge onderneming 

die gezinnen ondersteunt in het huishouden. Poetsen, boodschappen 

doen, strijken en koken zijn de activiteiten die aangeboden worden, allen 

in het kader van dienstencheques. 
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Samenwerking met Brussels aanmeldingspunt voor personen 

met een handicap (BRAP) 

Het Brussels aanmeldingspunt voor personen met een Handicap luistert 

naar vragen over handicap in Brussel en geeft informatie. Ze zijn er voor 

zowel jongeren als volwassen personen met een handicap, maar ook voor 

hun netwerk en voor hulpverleners. 

 

Samenwerking met Onafhankelijk Leven vzw 

Onafhankelijk Leven komt op voor de rechten van mensen 

met een handicap. Als officieel erkende 

bijstandsorganisatie hebben ze een team van 

ervaringsdeskundigen die hen snel, persoonlijk en 

deskundig advies geven. Onafhankelijk leven treedt op als doorverwijzer naar de vrijwilligerswerking 

van ADO Icarus.  

 

Samenwerking met Mobiliteitscentrale aangepast vervoer 

ADO Icarus vzw werkt samen met de Mobiliteitscentrale 

Aangepast Vervoer. Heb je vervoer nodig? Om naar het werk 

of naar de dokter te gaan of om iets leuks te gaan doen? Dan 

is de Mobiliteitscentrale het ideale startpunt voor je zoektocht 

naar vervoer. 
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BESTUUR  

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2019 16 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Jokke Rombauts 

Jo Bollen Dirk Gryseels Sofie Vanaenrode 

Greta Daniëls Reinhart Niesten Maarten Carmans 

Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Chris Haems Kathleen Van Looy 

Danny Reviers 

       

De algemene vergadering kwam samen op 26 juni 2019 en 18 december 2019. 

Raad van bestuur 

Op 31 december 2019 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Sofie Vanaenrode 

Erik Leijssen Dirk Gryseels Rita Jonkmans 

Kris Haems Maarten Carmans Reinhart Niesten 

Greta Jacobs Chris Iemants Kathleen Van Looy 

      

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Ondervoorzitter Penningmeester Secretaris 

Jan Creemers Chris Iemants Kathleen Van Looy  Kathleen Van Looy 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2019 op volgende data: 

✓ 27 februari ✓ 24 april ✓ 26 juni ✓ 4 september 

✓ 30 oktober ✓ 4 december ✓ 18 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: Alex Verheyden en Micheline Dereyck 

De bestuursleden: Jan Creemers en Kathleen Van Looy  

 


