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HIGHLIGHTS 2014  

Meer dan 7.000 euro sponsoring dankzij Music For Life 

Onze eerste deelname als goed doel aan Music For Life was in totaal goed voor iets meer dan 7.000 

euro aan sponsoring. Het overgrote deel van dat bedrag konden we alleen maar bekomen dankzij de 

inzet van een aantal gebruikers en personeelsleden. Hieronder volgt een overzicht van alle acties: 

BOWLING FOR LIFE 

Een eerste initiatief werd opgezet samen met de Corda 

Campus, dit is de site in Hasselt waar onze hoofdzetel 

gevestigd is. Het gaat om een bowlingtoernooi, waarop alle 

bedrijven van de campus werden uitgenodigd. De datum 

bleek wat ongelukkig te vallen – op 15 december, dus op de 

nationale stakingsdag - maar dat weerhield elf ploegen er 

niet van om toch naar Bowling Champion in Zonhoven te 

komen en te strijden voor de wisseltrofee tijdens deze eerste 

‘ADO Cup’. Bedrijven als Mobile Vikings, LRM en Jabil 

stuurden een delegatie. Maar het waren uiteindelijk de 

mannen van het softwarebedrijf ‘Jforce’ die de trofee wegkaapten. Bij Jforce maken ze software die 

dient om betalingen te doen. Ze denken ook systemen uit om wedstrijden te organiseren met 

klantenkaarten. Personeel dus met een hoofd voor computerzaken. Toch weerhield dat hen niet om 

iedereen te verpletteren. De wisseltrofee mag een jaar prijken in de Jforce kantoren op de Corda 

Campus. Nu al staat vast dat er in 2015 een vervolg zal komen op het tornooi. Deze eerste editie 

leverde een mooie 792 euro op. 

WIELERTOCHT 

Maar de sportiviteit van ons eigen ADO personeel reikte op 

21 december 2014 nog verder. Vijf collega’s, Jean-Pierre, 

Marc, Patrick, Luc en Maarten, en één ‘aangetrouwde’ 

collega, Filip, fietsten bijna honderd kilometer. Onze 

wielerhelden vatten hun tocht aan op de Corda Campus, en 

reden helemaal tot De Schorre in Boom, waar op dat moment 

Music For Life plaatsvond. Dat leverde hen uiteindelijk maar 

liefst 4045 euro op, o.a. van vrienden en bedrijven uit de 

buurt en van toeleveranciers van onze vzw. De mannen 

kregen ook gratis outfits van Bioracer.  

Het was een zware tocht. Het was koud, het regende en er stond veel wind. Collega Maarten, die in 

een rolstoel zit, nam deel met de handbike. Aangekomen in De Schorre mocht Maarten bovendien 

aan de microfoon tegen StuBru presentator Sam De Bruyn vertellen wat ADO Icarus doet en hoeveel 

de wielertocht heeft opgeleverd. Om de dag af te sluiten, lieten ze met hun aangevraagde plaat - 

‘Heaven nor hell’ van Volbeat- de Boomse grond nog drie minuten daveren.  
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ZELFGEMAAKT GEBAK, WENSKAARTEN EN EEN LEVENSECHTE POP 

Ook vanuit de hoek van onze gebruikers kwamen er leuke acties! Miet Boonen uit Hasselt verkocht 

handgemaakte wenskaarten en lekker gebak zoals kerststronk en gateau. Ze werkte keihard en tot 

in de late uurtjes. Ook haar moeder, die hielp bij het bakken, verdient zeker een pluim. Zowel de 

kaarten als het gebak bleken een groot succes, want ze brachten maar liefst 600 euro in het laatje.  

En waar Miet bedreven is in het bakken en knutselen, houdt gebruikster Sylvia Van der Veken, ook 

uit Hasselt, er een heel andere hobby op na. Zij maakt rebornbaby’s. Het zogenaamde ‘rebornen’ is 

jaren geleden in de VS ontstaan. Rebornbaby’s zijn echte collector items omdat iedere pop uniek is. 

De bedoeling van rebornen is dat er uit een gewone ‘vinyl’ baby of een speciale reborn kit een zo 

echt mogelijke baby gemaakt wordt. Sylvia verkocht baby Maurice via opbod op Facebook. Dat 

leverde 165 euro op, een bedrag dat integraal naar ADO Icarus gaat.  

 CARWASH FOR LIFE 

Ook in West-Vlaanderen werd er aan ADO Icarus gedacht. Een aantal vrienden van gebruikster 

Vienna Lootens sloegen de handen in elkaar en vroegen aan iedereen in de regio Poeke – Lotenhulle 

(vlakbij Aalter) om met hun vuile wagen langs te komen. Met een paar gezinnen hielden ze een 

‘carwash for life’ voor onze vzw. Dat bracht maar liefst 1040 euro op! 

 HET COOKIES FIRST TEAM 

Regiomanager ad interim van Diest, Christel Croes organiseerde samen met haar twee zoontjes 

Maxim en Xander de actie ‘Cookies First Team’. Op die manier wilden zij de ADL-assistenten van de 

vernieuwde cluster in Diest ondersteunen. “De assistenten staan iedere dag klaar om mensen met 

een fysieke beperking te helpen in hun zelfstandig leven”, zo vertelt Christel Croes. De actie vond 

ook plaats in de dienst in Diest. “Cookies First ging niet zomaar over een ‘cookie’ verkopen, maar 

om een ‘sociaal cookie’. Wij praatten met de mensen en zorgden voor een leuk gesprek. Hier en daar 

verkochten we amandelcakejes en hondenkoekjes voor de hulphonden”. Deze originele manier van 

geld inzamelen leverde 155 euro op. 

In Hasselt ten slotte zamelde de afdeling ‘Onderwijs en Gezin’ van de stad 100 euro in voor ADO 

Icarus. Dat is te danken aan de coördinator van de opvang Ramona. Als dochter van onze algemeen 

directeur Eddy Denayer is zij goed op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vereniging, en 

onze noden. 

Het staat vast dat de editie opvolging krijgt in 2015.  

 

Zo’n 800 bezoekers tijdens onze eerste deelname aan de 

Open Bedrijvendag 

Op zondag 5 oktober 2014 nam ADO Icarus voor het eerst deel aan 

de Open Bedrijvendag, samen met een tiental andere bedrijven op 

de Corda Campus. De deelname lokte zo’n 3.000 nieuwsgierigen. 

Zij hielden halt bij kleppers als Luminus, IPG en Mobile Vikings. 

Maar ook onze centrale zetel werd druk bezocht, door zo’n 800 tot 

900 mensen. 

Wie de route langs onze hoofdzetel volgde, kreeg aan de inkom 

een vragenlijst overhandigd. Alle antwoorden op de vragen 

ontdekten de bezoekers tijdens de tocht doorheen de kantoren, via grote borden die stonden 

opgesteld. Het leverde enkele honderden ingevulde vragenlijsten op. Een onschuldige hand heeft de 

namen van tien deelnemers uit de urne getrokken. Zij wonnen elk twee bioscooptickets. 
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De bezoekers kregen ook een filmpje te zien met in de hoofdrol Mario Mugheddu, één van onze 

cliënten. Hij legt uit wat zelfstandig wonen is en waarom onze diensten voor hem zo belangrijk zijn. 

Alle bezoekers kregen onze nieuwe brochure ‘Word vriend van ADO Icarus’ mee, waarin uitgelegd 

staat waarom het belangrijk is dat verenigingen, particulieren en bedrijven ons blijven sponsoren.  

Onder de bezoekers uiteraard een aantal familieleden van onze medewerkers, leden van onze raad 

van bestuur, sponsors, zakelijke contacten, … maar ook mensen met concrete zorgvragen. Zij konden 

rekenen op een professioneel antwoord van onze sociaal assistent.  

Het weer zat wat tegen, toch waren ook onze buitenactiviteiten een succes. De wafels van onze 

wafelenbak gingen allemaal over de toog en het hindernissenparcours met rolstoelen zorgde voor 

verbaasde blikken, want plots werd een simpele stoep of deur een hele uitdaging. 

 

Uitgebreid interview met algemeen directeur Eddy Denayer 

Naar aanleiding van de Open Bedrijvendag had de krant Het 

Belang van Limburg een uitgebreid interview met onze algemeen 

directeur Eddy Denayer. Dankzij de uitgewerkte reportage krijgen 

lezers een inzicht in het bewogen leven van Eddy Denayer, het 

onstaan en het doel van onze vereniging. Denayer blikt ook 

vooruit naar de toekomst van de zorgsector. Het volledig artikel 

(van een dubbele pagina) is te lezen op onze website www.ado-

icarus.be, onder de rubriek ‘in de media’. 

Het interview met Eddy wordt inmiddels veelvuldig gebruikt bij de 

fondsenwerving. 

 

 

Opening nieuwe dienst voor zelfstandig wonen in Diest  

Op vrijdag 26 september opende de nieuwe dienst voor zelfstandig wonen van ADO Icarus vzw in de 

wijk Bergveld ten Ren Diest officieel de deuren. De dienst zorgt ervoor dat voortaan niet acht maar 

achttien personen met een zware lichamelijke beperking individueel kunnen blijven leven en wonen, 

in een woning die is aangepast aan hun noden. 

De ADL-dienst in Diest heeft al een officiële erkenning 

sinds 1997, maar het duurde tot nu vooraleer de 

cliënten konden worden ondergebracht in aangepaste 

woningen. De voorbije zeventien jaar woonden zij in 

woningen die minimaal aangepast waren aan hun 

noden. Dat het zolang duurde vooraleer de dienst kon 

gebouwd maken, heeft onder meer te maken met 

protest uit de buurt en ontwikkelingen in de sociale 

huisvestingssector. 

  

http://www.ado-icarus.be/
http://www.ado-icarus.be/
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Miniconferentie 

De plechtige opening werd vooraf gegaan door een miniconferentie. Zo’n vijftien mensen uit de sector 

(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 

kabinet van Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen, sociale huisvestingsmaatschappijen, ….) 

hadden het over de toekomst van zelfstandig wonen en toegankelijkheid. Vooral de onduidelijkheid 

rond het decreet ‘persoonsvolgende financiering’, dat weldra in voege treedt bleek een hot item. De 

impact hiervan op de welzijns- en gehandicaptensector blijft voorlopig onduidelijk. Wat wel vast 

staat, is dat ADO Icarus in de toekomst verplicht zal zijn om meer te doen met haar diensten voor 

zelfstandig wonen dat wan nu het geval is, aangezien het aantal mensen met nood aan assistentie 

alleen maar toeneemt (mede door de vergrijzing). 

Sfeer 

Na de miniconferentie kwamen meer dan honderd 

genodigden naar de centrale van de nieuwe dienst, voor 

de officiële opening. Dat gebeurde aan de hand van een 

aantal speeches, onder meer van Vlaams parlementslid en 

lid van de commissie welzijn Vera Jans. Aansluitend 

kregen de genodigden de kans om één van de nieuwe 

woningen te gaan bekijken. De regiomanager van Diest, 

Katrien Abrahams plantte samen met enkele assistenten 

en cliënt Dirk Jaspers een ginkgo boompje. Wat volgde 

waren veel hapjes en drank, tijdens een gezellige receptie 

met live muziek van de ambiancegroep ‘Festeyn’. 

Aankleding 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de vereniging 

GaM Care Belgium. Deze vzw zet zich in voor kwetsbare 

groepen zoals mensen met een beperking. Ze zijn vooral 

actief in het buitenland, maar besloten om onze vzw een 

hart onder de riem te steken door een hele lading meubels 

en decoratieartikelen te schenken. Die dienen voor de 

aankleding van de centrale in Diest. Zo kregen we onder 

meer vergadertafels- en stoelen, een keukentafel met 

stoelen, een afwasmachine, enkele kasten en zelfs een 

kerstboom. We zijn heel blij met de giften en zullen er goed 

gebruik van maken. 

 

Izegem - Emelgem 

ADO Icarus bezit een vergunning voor de opstart van een nieuwe dienst voor zelfstandig wonen in 

Emelgem - Izegem. Inhoudelijk wil ADO Icarus met deze nieuwe cluster zorgvernieuwend werken 

door zich onder meer te richten op de doelgroep NAH (niet aangeboren hersenletsel). Omdat dit een 

nieuwe doelgroep betreft werkt ADO Icarus samen met vzw UNIE-K, een groepering van provinciale 

voorzieningen voor personen met een beperking in West-Vlaanderen. Daarnaast wordt er voor dit 

project ook samengewerkt met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Mandel’. 

Zowel het bouwdossier voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als de 

bouwplannen werden al in orde gebracht. Het resultaat hiervan is dat er twaalf woningen voorzien 

worden in een oud klooster. Voor de inrichting en aanpassingen van deze twaalf ADL-woningen wordt 

beroep gedaan op de architecten van het Toegankelijkheidsbureau. 
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Daarnaast worden ook nog tien lichtaangepaste appartementen voorbehouden voor mensen met een 

lichtere fysieke beperking die ook door ADO zouden kunnen ondersteund worden.  

Op de site van het oud klooster zal het ook mogelijk zijn voor senioren om beroep te doen op ADO 

Icarus voor alarmoproepen.  

De regiomanager van Kortrijk en Menen is nauw betrokken bij het uitbouwen van deze derde dienst 

voor zelfstandig wonen in de provincie West-Vlaanderen. Zo heeft zij in 2014 actief gezocht naar 

kandidaat-gebruikers en al een eerste oplijsting gemaakt van toekomstige bewoners.  

Door het feit dat de bouwplannen grondig aangepast moesten worden, liep dit project vertraging op. 

De eerstesteenlegging is gepland op 1 juni 2015.  

 

ADO Icarus gestart met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

(RTH) 

De globale erkenning van de overheid om RTH aan te bieden kwam 

er pas in april 2015, maar bij wijze van proef startten we in 2014 

met RTH in de regio’s Dendermonde en Brussel.  

We hebben ons hierdoor voor het eerst niet meer enkel gericht tot 

mensen met een lichamelijke beperking, maar ook tot mensen met 

een licht mentale handicap. Het is ook de eerste keer dat we 

ondersteuning bieden aan personen die geen financiële 

ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH) ontvangen. 

De ondersteuning die iemand met een beperking nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. 

Sommigen hebben geen ondersteuning nodig, anderen net heel veel. De grootste groep zit hier 

tussenin. Zij worden al vaak geholpen door familie, vrienden of buren, maar hebben af en toe nood 

aan extra ondersteuning. Vaak gaat het om ondersteuning die heel specifiek is voor hun beperking. 

Met beperkte hulp kunnen deze mensen vaak veel zelfstandiger leven. Sommigen kunnen op die 

manier zelfs van de wachtlijst in de gehandicaptensector geschrapt worden.  Sinds 2014 bestaat er 

een dergelijke ondersteuning. Die heet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of RTH. 

Gesprekken 

Fara Van Maele, verantwoordelijke voor RTH bij ADO Icarus, legt uit:  “Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulp is een laagdrempelige ondersteuningsvorm, waarbij we een bepaald aantal keren samenkomen 

met mensen die hier nood aan hebben. Het gaat zoals gezegd om mensen met een lichamelijke of 

licht mentale beperking, of een vermoeden van één van deze handicaps. Er bestaan verschillende 

vormen van ondersteuning. Wij zullen ons hoofdzakelijk richten tot begeleiding in de vorm van 

gesprekken. Die kunnen over de meest uiteenlopende dingen gaan: helpen zoeken naar werk, 

huishouden mee organiseren, leren zelfstandig wonen, tips geven bij de opvoeding van kinderen, 

helpen bij papierwerk, ... Een gesprek duurt tussen één en twee uur, en de eerste twee jaar zijn er 

in totaal achtenveertig gesprekken mogelijk. Vanaf het derde jaar kunnen er nog maximaal twaalf 

contacten plaatsvinden. 

Op zoek 

ADO Icarus besloot om met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp te starten om mee te stappen in heel 

de zorgvernieuwing die momenteel aan de gang is. Fara Van Maele: “De gehandicaptensector maakt 

grote veranderingen mee, en wij vinden dat we mee moeten zijn met het grote plaatje. Door in te 

stappen kunnen we bovendien heel wat meer mensen helpen, wat nog altijd onze kerntaak is. En ja, 

ook commercieel gezien is het natuurlijk geen slechte zaak, want we krijgen er extra 
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naambekendheid door bij potentiële ‘klanten’.” ADO Icarus zal begeleiders inschakelen in iedere 

provincie waar we centra voor zelfstandig leven hebben. Enkel de regio Halle valt voorlopig buiten 

het project. “Onze RTH-begeleiders zijn momenteel actief op zoek naar mensen die onze hulp kunnen 

gebruiken. Het is natuurlijk de bedoeling dat zij op termijn zelf de weg naar ADO Icarus vinden.” De 

prijs van één gesprek hangt af van de regio. “We houden ons als nieuwkomer aan de reeds gemaakte 

afspraken tussen voorzieningen in een provincie. Daardoor varieert de prijs tussen 0 en 5,35 euro 

per gesprek”, besluit Fara.  

 

Schenking levert unieke oefenruimte op voor werknemers in 

de gehandicaptensector 

ADO Icarus beschikt voortaan over een unieke oefenruimte. 

Die kreeg de naam ‘Magda Raemdonck’ mee. De ruimte is 

bedoeld om mensen te trainen, die dikwijls moeten heffen en 

tillen, zoals personeel in de gehandicaptensector. Op die 

manier kan er bovendien ook beter ingespeeld worden op 

specifieke noden van mensen met een lichamelijke 

beperking. 

De oefenruimte is ingericht in de afdeling in Heusden-Zolder. 

Dat het vergaderlokaal daar een herbestemming kreeg, is te 

danken aan Magda Raemdonck. Zij was lichamelijk beperkt en maakte gebruik van de dienst 

zelfstandig wonen in Diest. Toen ze overleed, liet ze al haar hulpmiddelen na aan de vzw. “Het gaat 

om een hoog-laagbed, een tillift, twee elektrische en twee gewone rolstoelen en nog een aantal 

kleinere hulpmiddelen zoals positioneringskussens. De totale waarde zal om en bij de 20.000 euro 

zijn”, vertelt Roland Daubies, onze preventieadviseur. 

“Vroeger moesten we altijd bij een hogeschool of ziekenhuis aankloppen als we dergelijke cursussen 

wilden geven. Nu kunnen we die zelf inrichten. Dat spaart ons niet alleen geld, maar biedt ook veel 

meer mogelijkheden”, gaat Roland Daubies verder. “We kunnen onmiddellijk inspelen op noden. Op 

dit moment geef ik tips aan onze assistenten van de dienst in Lommel. Zij hebben een nieuwe cliënt 

in hun dienst, die om een specifieke aanpak vraagt wat betreft het gebruik van de tillift. Ook de 

rolstoelen zijn al goed gebruikt. Vorige week was er een introductiecursus voor nieuwe assistenten. 

Zij mochten al meteen ervaren hoe het voelt om in een rolstoel te zitten.” 

Naast het geven van opleidingen rond rughygiëne wil ADO Icarus aandacht hebben voor de zeer 

specifieke werkomstandigheden van mensen in de zorgsector. Roland Daubies: “De manier van 

aanpak die op voorhand wordt aangeleerd tijdens opleidingen blijkt maar zelden overeen te komen 

met de realiteit. Een ruimte blijkt te klein om een tillift te gebruiken, een nachtkastje staat in de weg 

voor de voorgeschreven aanpak, enzovoort. Wij kiezen voor een gepersonaliseerde aanpak. Dat wil 

zeggen dat we zoeken naar een compromis tussen de mogelijkheden in de ruimte en de wensen van 

de cliënt.” 

“De oefenruimte is vrij uniek voor onze sector. De ruimte is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld 

voor onze eigen werknemers. Maar aangezien ik ook hef- en tillessen geef aan andere organisaties, 

kunnen ook zij de ruimte benutten”, zo eindigt Roland Daubies. 
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Intrede op sociale media 

Om onze naambekendheid te verhogen en ons imago te verbeteren 

zijn we in het voorjaar ‘online’ gegaan: We zijn sindsdien aanwezig 

op Facebook, Twitter en LinkedIn (hier waren we al langer 

aanwezig), we hebben een eigen Youtube-kanaal en onze website is 

vernieuwd en uitgebouwd. Ook onze vierjaarlijkse nieuwsbrief 

verschijnt sinds midden 2014 onder de vorm van een elektronische 

‘e-letter’.  

 

 

Aankoop nieuw busje voor personenvervoer 

In de regio Limburg rijdt sinds de tweede helft van 

2014 een nieuw ADO-busje rond. Dat wordt bestuurd 

door vrijwilligers en ingeschakeld door onze 

gebruikers in onder meer Hasselt, Zolder en 

Gingelom, die de vervoersdienst inschakelen.  

Voor de financiering van het busje kon ADO Icarus 

rekenen op een sponsoring van de rotaryclub 

Hasselt-Herckenrode. Zij hebben 5.000 euro 

geschonken. Dat geld hebben we gebruikt om 

aanpassingswerken te laten uitvoering aan een busje 

dat we zopas kochten voor onze cliënten met een 

fysieke beperking van Hasselt en omstreken. 

De rotaryclub koos ervoor om onze vzw financieel te ondersteunen, omdat we met de aankoop van 

het nieuw busje cliënten in Hasselt en omstreken de mogelijkheid kunnen blijven bieden, om zich 

tegen een voordelig tarief te verplaatsen. Het bestaande busje had al enkele honderdduizenden 

kilometers op de teller en was dus dringend aan vervanging toe. De rotaryclub zamelde het geld in 

tijdens de Jeneverfeesten in Hasselt, waar ze al jaren een eigen standje hebben.  

Het nieuw busje is voorgesteld op de Open Bedrijvendag, waaraan ADO Icarus begin oktober voor 

het eerst deelnam. Enkele leden van de rotary Hasselt-Herckenrode kwamen langs om een glaasje 

te drinken op deze belangrijke aankoop voor onze vereniging. Ze plakten ook een sticker van hun 

club op onze nieuwe aanwinst. 
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DE ONDERSTEUNINGSREGIO’S IN 2014 

ADO Icarus tracht personen met een beperking die ondersteuning aan te bieden die hen toelaat op 

een volledig autonome manier vorm te geven aan hun leven en zelfstandig hun eigen verwachtingen 

en ambities waar te maken. 

Bij het realiseren van deze missie vertrekt ADO Icarus vzw vanuit een duidelijke visie op de persoon 

met een beperking en op zijn plaats en rol in de samenleving: het burgerschapsmodel. 

De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan in tien verschillende 

ondersteuningsregio’s in Vlaanderen. 
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Brussel 

Het zorgvernieuwend en sectoroverschrijdend project van 

ADO Icarus bevond zich in 2014 op kruissnelheid. Het 

uiteindelijke doel is dat er door ADO Icarus een lokaal 

dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een 

dienst voor zelfstandig wonen wordt uitgebaat. Deze 

uitbating zal gebeuren in het multidisciplinair 

nieuwbouwproject “Pieter & Pauwel”. Dit bouwcomplex 

omvat meerdere functies:  

 Een dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum/zorgknooppunt als vitaal deel van de 

woonzorgzone; 

 Een ADL-centrale voor de ondersteuning van personen met een beperking; 

 Herhuisvesting van het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard om het gemeenschaps-

centrum meer zichtbaarheid en capaciteit te geven; 

 Herhuisvesting van de openbare bibliotheek van de Stad Brussel – bedieningspunt Neder-

Over-Heembeek. 

De zorgdelen van ADO Icarus vzw worden gefaseerd opgestart. Op 7 januari 2013 opende het Lokaal 

Dienstencentrum (LDC) in een tijdelijke locatie in Neder-Over-Heembeek in afwachting van de 

voltooiing van het “Pieter & Pauwel”-bouwproject. Op deze manier was er de nodige tijd om te 

integreren in de buurt en de dienstverlening stap voor stap uit te bouwen op een vraaggestuurde 

manier. 

Het Lokaal Dienstencentrum was in 2014 vier werkdagen per week open van 9u tot 17u. Afwisselend 

werden algemeen informatieve, recreatieve en algemeen vormende activiteiten aangeboden. Uit de 

registratie blijkt dat er eind 2014 250 unieke gebruikers werden geregistreerd alsook 20 vrijwilligers. 

De groei van het gebruikersaantal is vooral het gevolg van mond aan mondreclame van tevreden 

centrumbezoekers. 

De werking van het Lokaal Dienstencentrum krijgt gedurende drie jaar startsubsidies van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. In het voorjaar van 2014 werd door het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid aan ADO Icarus de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een lokaal 

dienstencentrum en dagverzorgingscentrum te Neder-Over-Heembeek. Deze voorafgaande 

vergunning geldt voor vijf jaar. 

In het najaar van 2013 werd in Brussel gestart met 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Uit de cijfers 

blijkt dat in de loop van 2014 het aantal bereikte 

personen met een (vermoeden van) beperking bijna 

verdubbeld is. Vandaar dat in het voorjaar van 2014 

een medewerker werd aangeworven voor de RTH-

begeleidingen.  
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Binnen het LDC kwam de denktank “Personen met een Handicap” tot stand. In het najaar van 2013 

lanceerde deze denktank de idee om een inclusiecafé op te starten. In het voorjaar van 2014 werd 

er hiervoor een projectsubsidie ingediend bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In november 

kregen we het bericht dat het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een projectsubsidie 

van €9000 had toegekend voor het project Inclusiecafé voor de periode 1 november 2014 tot en met 

31 oktober 2015. 

Tijdens het jaar 2014 was het LDC ADO Icarus een belangrijke partner van het project Het 

BuurtPensioen van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Het BuurtPensioen wil een systeem 

uitwerken waarbij mensen aan een vorm van pensioensparen in tijd kunnen doen. Leden van Het 

BuurtPensioen voeren eenvoudige taken uit bij ouderen en personen met een beperking, van welke 

aard ook, via wederkerige uitwisseling. Echter, doordat het project beperkt was in tijd kende het een 

subsidiestop in november 2014. Door de noodzaak (gebrek aan middelen, kunnen/willen leden niet 

aan hun lot overlaten) en de goede inburgering van het project in de gemeenschap (kan niet meer 

weggedacht worden uit het LDC) wordt het project tijdelijk verder uitgedragen door vrijwilligers in 

afwachting van nieuwe financieringsbronnen. 

Op 20 maart 2014 liep de gunningsperiode voor de bouw van het “Pieter & Pauwel”-project af. Nadien 

vonden er overlegvergaderingen plaats tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de architect 

en de bouwheer. In functie van de opmerkingen van stedenbouw werden de plannen vervolgens 

aangepast. Half september 2014 werd de bouwvergunningsaanvraag ingediend met Van Roey als 

bouwheer. Verwacht wordt dat de bouwwerken in juni of september 2015 starten en de 

opleveringsdatum zich in de zomer van 2016 situeert. Vanaf maart 2015 zullen er op regelmatige 

basis protocolvergaderingen zijn om samenwerkingsovereenkomsten en protocolakkoorden op te 

stellen.  

 

Denderleeuw 

In de regio Denderleeuw worden vanuit de dienst vijftien 

personen met een handicap ondersteund, vier personen 

met een PAB-budget kopen via ADO Icarus persoonlijke 

assistentie in. in de regio werken we samen met de 

verpleegdienst Curatio.  

In 2014 zijn er een aantal wijzigingen geweest in de dienst 

van Denderleeuw. Eén gebruikers is overleden en een 

andere is verhuisd. Hun plaatsen zijn inmiddels ingenomen door nieuwe gebruikers.  

 

  



13 

 

Dendermonde  

In de ondersteuningsregio Dendermonde is er een 

verscheidenheid aan ondersteuningsvormen. In totaal 

worden in die regio vijfentwintig gebruikers ondersteund. 

Tien van hen beschikken over een eigen budget (een PAB 

of verzekeringsuitkering) en doen beroep op ADO Icarus om 

de nodige ondersteuning te organiseren. Een aantal van 

hen wonen in de buurt van de ADL-centrale waardoor ze 

tevens beroep kunnen doen op de permanentie 

aangeboden door de dienst voor zelfstandig wonen. Eén gebruiker krijgt ondersteuning via de 

ondersteuningsvorm DIO of ‘dienst inclusieve ondersteuning’. Twaalf gebruikers zijn ingeschreven in 

de dienst voor zelfstandig wonen en één persoon met een persoonsvolgende convenant wordt vanuit 

de dienst in Dendermonde ondersteund. Twaalf mensen maken gebruik van de verpleegdienst 

Curatio.  

In 2014 is er een gebruiker overleden, de vrijgekomen plaats werd ingevuld door een nieuwe 

gebruiker. 

In 2014 is ADO Icarus ook gestart met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) in Dendermonde. De 

RTH-begeleidster startte bij zes personen de begeleiding op.  

 

Diest 

Diest stond in 2014 in het teken van de verhuizing naar de nieuwe wijk, de opstart van de 

ondersteuning aan nieuwe gebruikers en de uitbouw van de 

zorg. 

In de zomer van 2014 vond de verhuizing plaats naar de naar 

de nieuwe woonwijk Bergveld – Den Ren. Buiten de acht 

gebruikers die van de oude naar de nieuwe wijk verhuisden, 

hebben ook 6 nieuwe gebruikers hun intrek kunnen nemen. 

In de nieuwe wijk beschikt ADO Icarus immers over 14 ruime 

aangepaste woningen met een moderne infrastructuur om zo 

nog betere zorg te kunnen aanbieden.  

De klusjesmannen, de technicus en de regiomanager hebben tijdens de zomermaanden de handen 

uit de mouwen gestoken om de verhuis vlot te laten verlopen.  

In de nieuwe woningen hebben gebruikers veel meer ruimte. Dit is niet enkel een pluspunt voor de 

gebruikers. Ook voor de assistenten is dit een verademing, zij kunnen in deze nieuwe ruimtes  

makkelijker werken. Er is meer ruimte voor de hulpmiddelen te hanteren. Aan het nieuwe ADL-

centrum is ook een ruime vergaderruimte voorzien. 
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Gebruikers ontdekken dat een ruimere woning en een grotere tuin ook meer onderhoud betekent. 

Daarom kunnen de gebruikers beroep doen op de klusjesdienst van ADO Icarus en wordt reguliere 

dienstverlening via dienstencheques aangeboden. Dit kan gebeuren door DC Icarus, een 

zusterorganisatie van ADO Icarus. 

In de nieuwe vergaderruimte hebben geïnteresseerde gebruikers ook kennis kunnen maken met EEP 

(Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan).   

ADO Icarus heeft de vier ruimste woningen in de oude wijk kunnen behouden. Voor deze woningen 

werden personen gezocht die konden ondersteund worden door gebruik te maken van 

alarmassistentie en bijkomend assistentie op afspraak. 

Voor het personeel werd er, zoals ieder jaar, een trefdag georganiseerd. Deze ging door in het 

centrum van Hasselt. Het personeelsteam heeft eerst genoten van een brunch in Hassotel, gevolgd 

door een wandeling in de Japanse tuin.  

 

Gingelom 

In de regio Gingelom zijn elf gebruikers ingeschreven in de dienst 

voor zelfstandig wonen en één gebruiker krijgt ondersteuning in de 

thuissituatie mits een convenant overbruggingszorg. Daarbuiten 

biedt ADO Icarus vanuit de dienst aan twee mensen ondersteuning, 

die beschikken over hun eigen budget. Er is een nauwe 

samenwerking met de verpleegdienst Curatio, waarop veel van de 

gebruikers in Gingelom beroep doen. In 2014 overleed één van de 

cliënten. De ADL-woning en plaats in de dienst werden ingenomen 

door een nieuwe gebruiker. 

 

Voor de trefdag werd het personeel van de dienst in Gingelom door twee 

collega’s uitgedaagd met een quiz-spelprogramma. Tussendoor en na afloop 

werden ze verwend met een lekkere hap en de nodige drankjes.  
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Halle-Beersel 

De dienst zelfstandig wonen in Halle - Beersel is volop in 

beweging. In Halle heeft ADO Icarus, samen met 

huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei, vier nieuwe 

appartementen gebouwd in de wijk Vogelweelde. Tussen juni 

en september 2014 zijn 3 gebruikers (waarvan 1 koppel) 

verhuisd naar hun nieuw appartement. Deze mensen kregen tot 

aan de verhuizing ondersteuning bij hun thuis via een 

convenant overbruggingszorg.  

In 2013 waren, in kader van de zoektocht naar kandidaat-gebruikers voor de nieuwe appartementen, 

contacten gelegd met Begeleid Wonen en de mutualiteiten in Brussel. In de loop van 2014 zijn deze 

contacten verder uitgebouwd.  

Alles samen ondersteunde de dienst in Halle in 2014 zestien mensen met een fysieke beperking. In 

de regio zijn er drie personen met een PAB die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van 

ADO Icarus. Eén persoon is ingeschreven in een plaats DIO (dienst inclusieve ondersteuning). Dit 

betreft een extra woning in Sint-Pieters-Leeuw waar de gebruiker ondersteuning op maat krijgt.  

In 2013 werden er heel wat inspanningen gedaan om de dienstverlening en de sfeer binnen het team 

te optimaliseren. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen in 2014. Immers, de tevredenheid bij zowel de 

gebruikers als de assistenten was duidelijk toegenomen. Daarnaast werd het team in 2014 ook 

uitgebreid omdat de dienst in Halle afgerond werd met de bijkomende woningen in Vogelweelde. 

In Beersel zit ADO Icarus we voorlopig nog in de ontwerpfase. De huisvestingsmaatschappij zal in 

2015 een vergunning aanvragen om te bouwen. 

Uiteraard was er ook tijd voor ontspanning. De assistenten van 

Halle – Beersel hadden zich opgegeven om als vrijwilliger mee 

te werken aan de Europese zomerspelen van de Special 

Olympics in Antwerpen. Alhoewel met de organisatoren werd 

afgesproken dat de assistenten zouden helpen bij de catering 

bleek op de dag zelf dat de assistenten werden ingeschakeld als 

stewards/security. De assistenten hebben zich dan opgedeeld 

in groepjes van 2 waardoor ze elkaar beter leerden kennen. ’s 

Avonds zijn ze dan in groep gaan eten waarbij ze de ervaringen van de dag konden uitwisselen.  
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Hasselt 

De dienst voor zelfstandig wonen in Hasselt is 

gelegen in de wijk ‘De Nieuwe Winning’ in Sint-

Lambrechts-Herk en is opgestart in 1997. De dienst 

beschikt over twaalf ADL-woningen. Dertien  

gebruikers (onder wie één koppel) zijn ingeschreven 

in de dienst voor zelfstandig wonen. Drie 

budgethouders wonen in de nabijheid van de dienst 

waardoor zij tevens beroep kunnen doen op de 

permanentie (24/7) die door de dienst wordt 

geleverd. Twee budgethouders worden op afspraak in hun thuissituatie ondersteund via het 

inschakelen van persoonlijke assistentie.  

Enkele gebruikers van de regio doen tevens beroep op DC Icarus (dienstencheques) voor 

huishoudhulp.   

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

ondersteund. Eén van hen woont in een nieuw project in de Notelarenstraat in Runkst. Deze woning 

is ter beschikking gesteld door de Hasseltse huisvestingsmaatschappij in het kader van het 

doelgroepenbeleid.  

De jaarlijkse trefdag bracht de assistenten van Hasselt in 

2014 in Zonhoven, waar ze deelnamen aan een 

‘prehistorische wandeling’. Gids Guido nam hen mee terug in 

de tijd, waar ze leerden overleven als echte holbewoners. Na 

een uurtje stappen kwamen ze terecht op een open vlakte, 

waar ze werden onderverdeeld in groepjes. In 

wedstrijdverband konden ze boogschieten, speerwerpen en 

vuur maken. Niemand was bang om z'n handen vuil te 

maken. Als afsluiter konden ze genieten van een heerlijke maaltijd in de 'Holsteen Hoeve'.  

Het personeel van de dienst ging ook de start van 2015 samen inzetten met een etentje in de 

Hasseltse Corda Bar. Assistente Lieve I. kreeg een speciaal vuurwerk voor haar verjaardag.  
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Kortrijk 

In de sociale woonwijk ‘De Lange Munte’ is de dienst voor 

zelfstandig wonen van Kortrijk gelegen met 12 ADL-woningen. In 

totaal zijn 14 gebruikers (onder wie twee koppels) ingeschreven 

in de dienst voor zelfstandig wonen. ADO Icarus beschikt over 

een minibusje dat voor de regio Kortrijk en Menen aangepast 

vervoer verzorgt voor de gebruikers van die twee diensten.  

Op 20 november had de dienst van Kortrijk zijn jaarlijkse trefdag. 

Er werd afgesproken in “De hond in ’t kegelspel” te Kortrijk. De aanwezigen kregen een warme 

ontvangst met taart en koffie. Daarna was het tijd voor actie. De assistenten werden in kleinere 

groepjes verdeeld om een parcours van verschillende volksspelen af te leggen. De ene leek daarbij 

al meer geoefend dan de andere. Het werd een hilarische middag waarbij de ringen en bollen wel 

eens in het rond vlogen. De dag werd afgesloten met een lekkere cocktail en een hapje. 

 

Menen 

De dienstverlening in de regio Menen werd opgestart in 2009. 

De dienst omvat tien gezinswoningen en twee aangepaste 

appartementen. Twaalf gebruikers worden ondersteund via de 

dienst voor zelfstandig wonen. De verpleegdienst Curatio 

werkt er samen met ADO Icarus om het aanbod van assistentie 

in de dienst voor zelfstandig wonen en de verpleging beter op 

elkaar af te stemmen en te integreren. Voor de regio’s Kortrijk 

en Menen beschikt ADO Icarus over een aangepaste minibus 

waarmee een chauffeur van ADO Icarus en enkele vrijwilligers aangepast vervoer verzorgen voor de 

gebruikers van ADO Icarus.  

Omdat de dienst van Menen dit jaar zijn vijfde verjaardag mocht vieren werden alle assistenten en 

gebruikers op 4 december uitgenodigd op een receptie in Casa Mundo te Menen. 

Bij de opstart van de dienst in Menen was 1 gebruiker er van het prille begin bij. Andere gebruikers 

volgden heel snel tijdens het 1ste jaar van de dienst ADO Icarus Menen. Ook de meeste 

assistenten hebben de start van de dienst in Menen meegemaakt. Na een korte speech van de 

regiomanager Marleen werd er getoast. In een ontspannen en gezellige sfeer konden de 

personeelsleden bij een glaasje en wat tapas bijpraten over de voorbije vijf jaar. Het werd een heel 

aangename avond. 
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De trefdag van de dienst vond in 2014 plaats in Brugge, in Hoeve 

Hangerijn. De assistenten volgden een kookworkshop, waarbij 

drie teams elk een gang voor hun rekening moesten nemen. Ze 

mochten hun heerlijke zelfgemaakte maaltijd samen opeten en 

trokken daarna richting Brugge centrum. 

  

Jonas van Team Me Up wachtte hen op aan het Belfort, waar ze opnieuw in drie groepen werden 

verdeeld aan de hand van het maken van dierengeluiden. Met een zelfgekozen naam (de Cobra’s, 

de Klokhennen en de vijf Biggetjes) en een tablet voor elke groep konden ze erin vliegen en aan de 

opdrachten beginnen. Eindigen deden de assistenten met een klein aperitiefje bij Vanessa L. thuis 

in Sint-Kruis. 

 

Lommel 

De ADL-cluster van de dienst voor zelfstandig wonen van Lommel is gelegen in de wijk Heersebergen 

en omvat twaalf ruime ADL-woningen. Daarbuiten wordt één persoon in haar eigen woning, in de 

buurt van ADL-centrale, door de dienst ondersteund. Dertien gebruikers zijn ingeschreven in de 

dienst. In de regio Lommel organiseren we ook de ondersteuning van vier budgethouders (PAB) die 

persoonlijke assistentie inkopen bij ADO Icarus. Eén persoon wordt ondersteund in een plaats 

geïntegreerd wonen. Zes gebruikers doen beroep op dienstencheques (DC Icarus) voor poetshulp. 

Ook in Lommel is één cliënt overleden in 2014, de plaats werd ingenomen door een nieuwe cliënt.  

De trefdag van de Lommelse dienst bracht de assistenten naar Opheers. De dag ging door in de 

Himpeldelhoeve van kruidenvrouw Danielle Houbrechts te Opheers. Na een voorstelling met een 

verfrissend druivendrankje en een plak heerlijke appel-kruidencake, volgde een kruidenwandeling. 

Daniëlle leerde hen de werking van veel bekende maar niet gekende kruiden en veel meer kennen, 

zoals bijvoet, brandnetels, vlier, … Zowel de culinaire als  de geneeskrachtige eigenschappen van 

voor de hand liggende kruiden hebben nu minder geheimen. Tijdens de middagpauze kregen de 

assistenten  een aperitief op basis van witte wijn en sappen met lekkere aperitiefhapjes met bloemen 

en kruiden. Nadien volgde een uitgebreid buffet en allerlei te proeven en nieuwe gerechten.   

In de namiddag volgde een uitleg over de heilzame werking van 

rozen. Danielle vertelde van de Bulgaarse roos en de Japanse 

rimpelroos. Vervolgens werd een masker op basis van leem en 

rozenwater gemaakt en mochten we elkaar behandelen. De 

babyroze en perzikzachte huidjes nadien getuigden van de 

positieve invloed van dit maskertje.  
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Zolder 

De dienst zelfstandig wonen in Zolder beschikt over twaalf 

ADL-woningen. Er zijn in Zolder dertien personen 

ingeschreven in de dienst, onder wie één koppel. Daarbuiten 

worden in de regio vijf personen ondersteund die beschikken 

over een PAB (persoonlijk assistentiebudget) en persoonlijke 

assistentie inkopen bij ADO Icarus. Eén van deze 

budgethouders woont in de nabijheid van de ADL-centrale 

waardoor deze gebruiker tevens beroep kan doen op een permanentie, aangeboden door de dienst 

voor zelfstandig wonen. 

In Zolder is er in 2014 nieuw meubilair aangeschaft om de ADL-centrale op te frissen (tafel, stoelen 

en zetel). Het nieuwjaarsetentje is doorgegaan op 7 februari aansluitend op een 

personeelsvergadering in de brasserie ‘Portofino’ te Heusden-Zolder. En er was ook een assistente 

die twintig jaar in dienst was. Het gaat om Kristel Schoofs, zij werd in de bloemetjes gezet.  

De jaarlijkse trefdag werd dit jaar voorafgegaan door een vergadering maar geen gewone! Dankzij 

assistente Els G. konden haar collega’s tijdens de vergadering genieten van een heerlijk ontbijt.  

Na deze magen vullende vergadering konden de personeelsleden 

van Zolder aan hun trefdag beginnen, die eigenlijk ook in het 

teken stond om de dorst te lessen en de magen te vullen. Het 

werd een culinaire ontdekkingstocht in Beringen, gevolgd door 

een rondleiding in het Mijnmuseum, een bezoek aan de 

plaatselijke moskee en theehuis. In het Pools cultureel centrum 

werden er wodka’s gedronken en Poolse worst gegeten. 

Vervolgens ging de groep naar de mijnkathedraal en de Italianen 

met hun Barraca. Hier stonden wijn, cappuccino en dankzij de Italiaanse vrouwen, pizza op het menu.  
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PERSONEEL  

Personeelsaantal 

Op 31 december 2014 had ADO Icarus 287 personeelsleden in dienst. Globaal betreft dit 159 voltijdse 

equivalente eenheden (VTE) ten opzichte van 171,2 in 2013. 

 

 

 

Personeel in de bloemetjes 

In 2014 waren er elf personeelsleden 10 jaar in dienst bij ADO Icarus:  

 Myriam Vandeput en Viviane Cochet van de dienst in Gingelom 

 Nadia Ghysens, werkzaam in de regio van Dendermonde 

 Isabel De Gucht van de dienst in Denderleeuw 

 Sonja Boonen werkzaam in de dienst van Diest 

 Kristel Hendriks van de dienst in Zolder 

 Christine Vanden Houwe, regiomanager van Zolder 

 Marleen Notebaert, regiomanager van Kortrijk en Menen 

 Leona Vranken, werkzaam in de dienst van Hasselt 

 Linde Cattrysse, eerst werkzaam als assistent en nu 

administratief medewerker in Dendermonde 

 Ludo Enckels, eerst werkzaam als assistent in Zolder en nu in Hasselt 

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

In de dienst van Zolder werd Kristel Schoofs gevierd. Zij trad in dienst op 9 februari 1994 en was 

dus twintig jaar in dienst. 
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Verzuim 

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 maandelijkse vergaderingen van het CPBW 

opgevolgd. 

 

Het verzuimpercentage bedroeg 3,20% voor het dienstverlenend personeel. 

Wanneer de leidinggevenden en het administratief personeel mee in rekening worden gebracht, daalt 

het verzuimpercentage op organisatieniveau tot 2,80%. 

Dienstverlenend personeel blijft sneller thuis omdat het afgeraden wordt om ziek assistentie te 

komen verlenen (bvb. bij een zware verkoudheid). Het verzuim voor administratief personeel is hier 

minder gevoelig voor.  

 

Preventiebeleid  

Preventieacties in 2014: 

 Efficiënter organiseren en plannen van de medische onderzoeken 

 Installeren van meerdere risicoanalyses bij gebruikers in functie van het optimaliseren van 

de gevraagde assistentie 

 Het frequenter organiseren van de introductieopleidingen 

Het verzuimpercentage op organisatieniveau bedroeg eind 2014 3,20%. Dit is enkel voor het ADL 

dienstverlenend personeel. 
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Vormingsinitiatieven  

In 2014 nam Viviane Sorée het VTO-beleid met betrekking tot de assistenten voor de eerste maal 

op zich. Het VTO-plan 2014 was een eerder elementair plan als overgang naar een volwaardig VTO-

plan 2015. 

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 handicap, naast kennismaking met de werkvloer en de uitvoerbare taken. Het 

initiatief tot inloopassistentie werd reeds in 2008 genomen.  

In 2014 werd dit luik wegens tijdsgebrek niet opgenomen. Dit zal opnieuw in 2015 ter harte worden 

genomen. 

Introductiecursus 

De introductiecursus geeft een inleiding tot de functie ADL/PAB-

assistent binnen ADO Icarus. Deze cursus wordt halfjaarlijks en 

per regio georganiseerd voor nieuwe personeelsleden en omvat 

zowel inhoudelijke als praktische opleidingen.  

Het stramien voor de regio Vlaanderen en de regio Limburg zag 

er als volgt uit: 

 Gehandicaptenbeleid 

 Visie van ADO Icarus, kwaliteit van Bestaan, kadering ADL-assistentie & PA 

 Informatie vanuit de vakbond 

 Hef & tiltechnieken  

 Verzorging & hygiëne 

 Theorie en praktijkgerichte vorming 

 Hoe bouw ik een evenwichtige werkrelatie op met de gebruiker, nabijheid en afstand (met 

oefeningen) 

 Hoe bouw ik een evenwichtige werkrelatie op met de collega’s (met oefeningen): 

 Roddelen 

 Zorg dragen voor elkaar 

 Hoe bouw ik een evenwichtige werkrelatie op met mezelf (met oefeningen): 

 Omgaan met eigen grenzen 

 Zorg dragen voor mezelf 

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

van vormgeving en inhoud. 
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Assertiviteit 

ADO Icarus heeft het versterken van de assistenten middels vormingen assertiviteit reeds opgestart 

in 2011. Voor deze vormingen werd een externe deskundige aangetrokken die net zoals in 2013 ook 

in 2014 in verschillende ondersteuningsregio’s vormingen heeft gegeven. 

Overig vormingsaanbod assistenten 

Vanuit het jaarlijkse VTO-plan, werden onder meer 

volgende vormingen voorzien: 

 Rugschool 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Uitleg loonbrief 

 Hef- & tiltechnieken 

 MS: invloed op cognitief vlak 

 ... 

Vorming regiomanagers, staf en directieleden 

Verschillende staf- en directieleden namen deel aan 

vormingen die gerelateerd zijn aan hun specifieke taken.  

Voor regiomanagers vond een gezamenlijke vorming plaats rond privacy en beroepsgeheim. 

Daarnaast werden vooral op individuele basis vormingen en trainingen bijgewoond.  

CAO 104 werkgelegenheidsplan 45-plussers 

In het kader van de CAO 104 werden volgende maatregelen in 2014 geïmplementeerd: 

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

risico op rugletsels 

 Vier personeelsleden zijn overgestapt naar een fysiek lichtere vorm van 

dienstverlening/tewerkstelling 

 In de diensten Dendermonde, Kortrijk en Menen werden op vraag van het personeel een 

reeks van vroege diensten afgewisseld met een dienst die later start of een reeks van late 

diensten afgewisseld met een dienst die vroeger afgelopen is. 
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FINANCIEEL  

 

BALANS PER 31/12/2013 

ACTIVA 

  Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 

Vaste Activa 307.318,00 306.626,67 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 3.761,30 0,00 

        

MATERIËLE VASTE ACTIVA 292.506,52 293.326,33 

Terreinen en gebouwen 185.911,71 190.983,70 

 Installaties, machines, uitrusting 71.100,51 68.955,84 

 Meubilair en rollend materieel 17.121,91 23.189,85 

 Overige materiële vaste activa 18.372,39 10.196,94 

        

 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 11.050,18 13.300,34 

Borgtochten 11.050,18 13.300,34 

        

Vlottende Activa 1.669.126,93 2.529.819,32 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 
1 JAAR 

1.612.473,73 2.139.624,52 

Gebruikers  234.348,49 150.288,26 

Vordering op VAPH 517.686,64 1.103.764,35 

Andere vorderingen 84.938,26 24.179,36 

Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 763.726,75 831.837,55 

Verkregen opbrengsten 11.773,59 29.555,00 

      

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE 
MIDDELEN 

56.653,20 390.194,80 

      

TOTAAL ACTIVA 1.976.444,93 2.836.445,99 

 

De balans wordt per 31/12/2014 afgesloten met een totaal van 1.976.444,93 €. 

De vaste activa maakt slechts 16% uit van het balanstotaal. De vaste activa zijn nauwelijks gewijzigd 

ten aanzien van vorig jaar: het bedrag van de investeringen (vooral in het oproepsysteem) is 

ongeveer gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. 

Opvallend is dat de vorderingen op korte termijn sterk zijn afgenomen omdat het VAPH sinds 2014 

(hogere) voorschotten uitbetaald die de uiteindelijke afrekening beter benaderen. De vordering ten 

aanzien van het VAPH per 31/12/2014 omvat daarom ook hoofdzakelijk tegoeden van de werking in 

2013.
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PASSIVA 

  
Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 

Eigen vermogen 369.288,36 247.218,12 

Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

Overgedragen winst 208.474,32 201.432,43 

Resultaat van het boekjaar 122.070,24 7.041,89 

        

Voorzieningen en schulden op 

meer dan 1 jaar 
340.367,04 502.002,17 

Bankwaarborg Corda Campus 0,00 5.818,47 

Straight loan 200.000,00 350.000,00 

Krediet werkplaats klusjesdienst 140.367,04 146.183,70 

        

Schulden op ten hoogste een 

jaar 
1.261.686,96 2.064.608,24 

Ontvangen borgtochten 1.170,00 1.170,00 

Krediet werkplaats klusjesdienst KT 5.816,66 5.623,03 

Leveranciers 38.390,46 25.003,56 

Bedrijfsvoorheffing op lonen en wedden 84.581,45 94.901,48 

RSZ op lonen en wedden 217.950,60 591.908,49 

Te betalen netto lonen en wedden 15.803,66 373.146,64 

Voorziening vakantiegeld 897.974,13 972.539,21 

Ingehouden loonbeslag 0,00 315,83 

     

Overlopende rekeningen 5.102,57 22.617,46 

     

TOTAAL PASSIEF 1.976.444,93 2.836.445,99 

 

Het eigen vermogen stijgt met de winst van het boekjaar, zijnde 122.070,24 €. Het vreemd 

vermogen op lange termijn bestaat uit een straight loan van 200.000 € en de lening die werd 

aangegaan voor de financiering van de nieuwe locatie voor de klusjesdienst.  

Het vreemd vermogen op korte termijn bedraagt 1.261.686,96 € en bestaat voornamelijk uit 

sociale schulden. 

Het vreemd vermogen op korte termijn is opvallend lager per 31/12/2014 ten aanzien van 

31/12/2013: 

 Lonen werden al per 31/12/2014 uitbetaald; 

 Minder uitstel RSZ-schuld.
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RESULTATENREKENING 2013 

KOSTEN     

 
Boekjaar 

2014 

Boekjaar 

2013 

61 Diensten en diverse goederen 544.370,57 560.529,77 

Huisvesting (huur, water, elektriciteit, verwarming, verzekering) 178.804,17 180.400,13 

Oproepsysteem (GSM-kosten en onderhoud) 39.532,06 44.963,19 

Kantoorkosten en ICT 92.112,31 88.719,60 

Communicatiekosten (communicatiekosten) 45.072,64 43.886,17 

Wagens (brandstof, onderhoud en verzekering) 19.406,23 20.841,53 

Publiciteit (advertenties, vieringen, beurzen) 9.908,04 7.484,92 

Projecten 12.171,60 15.442,30 

Door te factureren kosten  120.520,77 103.585,52 

Erelonen 20.743,63 19.843,36 

A-Huis 0,00 24.677,72 

Diverse 6.039,12 10.685,33 

     

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 8.304.681,00 9.080.668,22 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 6.870.403,19 7.574.322,05 

Sociale Maribel 158.889,63 114.355,11 

Persoonlijke assistenten 934.584,60 1.061.457,56 

Centrale Zetel 97.073,21 84.164,92 

Kosten eigen aan werkgever 57.155,54 53.369,61 

Woon-werkverkeer 73.956,13 86.398,63 

Arbeidsongevallenverzekering 35.705,27 40.398,28 

Kosten vergaderingen 6.107,80 6.646,56 

Verplaatsingskosten 4.447,53 4.367,43 

Nieuwjaarsfeesten – trefdagen 17.080,58 15.238,63 

Medische controle 18.282,16 23.799,39 

Andere personeelskosten (incl. outplacement) 30.995,36 16.150,05 

     

63 Afschrijvingen 54.863,86 50.074,81 

     

64 Andere bedrijfskosten 44.742,87 56.577,20 

     

65 Financiële kosten 14.244,97 8.021,66 

     

66 Uitzonderlijke kosten 972,64 6.534,15 

     

69 Winst van het boekjaar 122.070,24 7.041,89 

     

TOTAAL DEBET 9.085.946,15 9.769.477,70 
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OPBRENGSTEN 

  
Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 

70 Werkingsopbrengsten 8.988.537,31 9.661.457,79 

Subsidies 7.524.316,88 8.170.248,89 

Persoonlijke assistentie 1.085.363,49 1.154.685,24 

Recuperatie vrijw.-vervoer-klusjes-RTH 99.594,70 56.330,71 

Vlaamse Ondersteuningspremie  43.252,40 43.390,94 

Sociale Maribel 152.885,51 144.596,13 

Projectsubsidies Brussel 70.127,00 21.900,00 

Subsidies Vivo 2.344,66 2.992,42 

Diverse toelagen 10.494,67 67.132,06 

Giften 158,00 181,40 

     

74 Andere bedrijfsopbrengsten 95.298,39 106.532,98 

      

75 Financiële opbrengsten 1.610,45 1.456,93 

      

76 Uitzonderlijke opbrengsten 500,00 0,00 

      

79 Verlies van het boekjaar 0,00 0,00 

      

TOTAAL CREDIT 9.085.946,15 9.769.447,70 

 

Globaal daalt de activiteit met 7% tot 8% (wegvallen A-Huis en hieraan verbonden PAB en 

knelpuntdossiers). Zowel de werkingsopbrengsten als de totale bedrijfskosten wijzigen in die zin. 

De diensten en diverse goederen (werkingskosten) dalen met 3%. 

De personeelskosten dalen met 8%. 

De afschrijvingen stijgen met 9%. 

De financiële opbrengsten zijn stabiel.  

De financiële kosten zijn gestegen door: 

 De commissie te betalen voor de kredietlijn op het straight loan (nieuw sinds 01/04/2014) 

 De interestkosten van de lening van het pand van de klusjesdienst (die in 2013 nog geen 

volledig jaar liep  
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Liquiditeit 

 

De liquiditeit geeft weer in welke mate de 

organisatie kan voldoen aan haar korte 

termijn betalingsverplichtingen. De 

verhouding vorderingen op korte termijn ten 

aanzien van schulden op korte termijn zou 

groter moeten zijn dan 1. Dit is voor ADO 

Icarus het geval. De liquiditeit is 

toegenomen. 

 

Solvabiliteit 

 

 

De solvabiliteit kan gemeten worden door het 

aandeel van het eigen vermogen in het 

totaalvermogen uit te drukken. 

 

Het eigen vermogen neemt in 2014 toe tot 18%. 

 

 

Bespreking liquiditeit en solvabiliteit per 31/12/2014 

 

Zowel de liquiditeit, maar vooral de solvabiliteit stijgen ten aanzien van de voorgaande jaren. 

Verklaringen: 

 De solvabiliteit is toegenomen door de gerealiseerde winst in 2014 

 De solvabiliteit is toegenomen omdat er minder straight loan opgenomen was per 

31/12/2014 en omdat er minder schulden uitstonden ten aanzien van de RSZ (slechts één 

maand uitstel van betaling nog mogelijk) 

 Ondanks de beperkte mogelijkheid om RSZ schulden later te betalen is er op 21/12/2014 

een kleiner bedrag aan straight loan opgenomen dan het jaar voordien.  

 Dit is vooral te wijten aan een zeer sterke afname van de vordering ten aanzien van het 

VAPH. Het VAPH werkt sinds 01/01/2014 (introductie FAM) met voorschotten die de 

uiteindelijke afrekening veel beter benaderen. De vordering die er nog is per 31/12/2014 

heeft hoofdzakelijk betrekking op de werking van 2013. 

 Hierdoor is ook de liquiditeit toegenomen. 
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Evolutie van het eigen vermogen 

 

Na de overname van de Focus-diensten (Kortrijk, Hasselt, Dendermonde en Denderleeuw) diende 

een belangrijk verlies weggewerkt te worden. Door de jaarlijkse winst kwam ADO Icarus dit snel te 

boven en bedroeg het eigen vermogen in 2006 bijna 200.000 €.  

Sinds 2006 is de winst die 

gerealiseerd wordt opvallend lager. 

In 2012 is er een verlies waardoor 

het eigen vermogen afneemt. In 

2013 kon een kleine winst 

opgetekend worden. 

In 2014 werd een winst gerealiseerd 

van 122.070,24 € 

 

Financiële gezondheid 

Nadat er in 2012 een verlies werd opgetekend en in 2013 een minieme winst, werd extra werk 

gemaakt van het bewaken van de financiële gezondheid van de organisatie. 

Er werd een meerjarenbegroting opgesteld waarbij volgende kritische punten naar voor kwamen: 

 De marge voor de dekking van de werkingsmiddelen bij de prijsbepaling voor de 

budgethouders; 

 De opvolging van de personeelsbezetting 

Dit laatste werd in 2014 makkelijker door de globale FAM-bezetting. 

Eind 2013 werden door de Raad van Bestuur bijkomende maatregelen genomen om de rendabiliteit 

van ADO Icarus te verhogen, onder meer door de aanwerving van halftijdse medewerker voor 

communicatie en fondsenwerving. 

Een aantal maatregelen zorgden er voor dat er in 2014 een winst van 122.070,24 € werd 

gerealiseerd: 

 Een nauwgezette opvolging van de personeelsbezetting; 

 Een iets hogere marge voor het dekken van de werkingskosten bij de bepaling van de prijs 

voor budgethouders; 

 Het inkorten van diensten waar mogelijk; 

 Een strikte opvolging van de werkingskosten (zoals IT, communicatie, energiekosten); 

 Het werk maken van fondsenwerving; 

 Het uitstellen van investeringen. 

Deze winst is nodig om een financieel stabielere organisatie te creëren. 
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SAMENWERKING EN NETWERKEN  

ADO Icarus werkt samen met tal van partners. Met deze samenwerking of netwerkvorming tracht de 

organisatie volgende doelstellingen te bereiken: 

 het aanbod en de kwaliteit van de ondersteuning verhogen; 

 ondersteuning op maat van de gebruiker realiseren; 

 de inspraak en de deskundigheid van de gebruikers bevorderen; 

 zorgen voor een efficiëntere inzet van middelen en personeel; 

 de ontwikkelingen in het gehandicaptenbeleid en de zorgsector in het algemeen opvolgen; 

 innovatie op het gebied van ondersteuningsmogelijkheden opvolgen. 

ADO Icarus zoekt samenwerkingsverbanden op lokaal niveau met reguliere diensten en organisaties 

om een zo breed mogelijk aanbod te realiseren voor haar gebruikers. Indien nodig wordt dit aanbod 

gerealiseerd door een zusterorganisatie van ADO Icarus , met name DC Icarus voor 

dienstenchequesactiviteiten en Curatio voor verpleging. 

Samenwerking met dienstencentrum of DC Icarus 

Reeds 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. 23 gebruikers maakten in 

2014 gebruik van het aanbod van DC Icarus en per 

31/12/2014 waren er zes personeelsleden in dienst. 

Er werd in 2014 een nieuw busje aangekocht voor het organiseren van aangepast vervoer, deels 

gesponsord door de Rotary Herckenrode. 
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Samenwerking met Curatio vzw 

ADO Icarus werkt samen met de thuisverplegingsdienst Curatio om een breder aanbod van 

ondersteuningsmogelijkheden mogelijk te maken en om in de diensten voor zelfstandig wonen de 

wachttijden op een aanvaardbaar peil te houden. In de ondersteuningsregio’s Denderleeuw, 

Dendermonde, Gingelom en Menen was Curatio vzw in 2014 actief. In 2014 deden 33 patiënten 

beroep op de verpleegdienst Curatio en waren er 16 personeelsleden in dienst.  

Samenwerking met Fokus op Emancipatie vzw 

ADO Icarus vzw werkt reeds jarenlang samen met Fokus op Emancipatie. Volgens de statuten is 

Fokus op Emancipatie een vereniging die als doel heeft personen met een beperking, met het oog 

op hun emancipatie en maatschappelijke integratie, ondersteuning en advies te verlenen aangaande 

assistentie, hulpmiddelen en aanpassingen. Alsook personen die hen hierbij assistentie verlenen op 

te leiden, te adviseren en te ondersteunen.  

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

Emancipatie zich in het werkjaar 2014 op verschillende vlakken zoals fondsenwerving, administratie, 

boekhouding en onafhankelijke cliëntondersteuning.  

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

ADO Icarus en Fokus op Emancipatie, het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning opgericht, 

afgekort als NOC vzw.  

Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning is samengesteld uit VAPH-voorzieningen, 

gebruikersorganisaties, verwijzers en reguliere diensten. De doelstelling van het Netwerk 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning is om personen met een (vermoeden van) beperking te 

ondersteunen in hun zoektocht naar ondersteuning op maat. Concreet betekent dit dat NOC 

informatie, advies en cliëntondersteuning biedt aan personen met een beperking en hun netwerk die 

op zoek zijn naar ondersteuning bij het uittekenen en realiseren van hun levensplan.  

Echter, naar aanleiding van de oprichting van DOP Limburg (Dienst Ondersteuningsplan), waar NOC 

sterk bij betrokken was, werden de partners van NOC verplicht om grondig na te denken over de 

doelstelling en de werking van de organisatie. Vandaar dat de partners in het najaar van 2012 

diepgaande wijzigingen hebben doorgevoerd in de organisatiestructuren, de werking en de 

doelstellingen van NOC. Het gevolg hiervan is dat op 1 januari 2013 het vernieuwde NOC van start 

is gegaan.  

Eind 2013 bleek echter dat er een aantal knelpunten waren die dringend aangepakt dienden te 

worden. Zo waren er bijvoorbeeld een aantal partners (waaronder ADO Icarus) die hun input in NOC 

wensten te wijzigen. Vandaar dat de voorzitter eind 2013 de kernpartners bijeengeroepen heeft om 

deze knelpunten te bespreken en afspraken te maken omtrent de toekomst van NOC.  
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Na een aantal overleggen werd beslist om de volgende belangrijke wijzigingen door te voeren: 

 Het NOC-team werd anders samengesteld 

 Er werd een nieuwe coördinator aangesteld 

 De relaties met DOP Limburg werden duidelijk weergegeven in cliëntstromen 

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

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

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

Gedurende het werkjaar 2014 bleek duidelijk dat de terugtrekking van één van de kernpartners tot 

gevolg had dat er een daling was in het aantal aanvragen. Vandaar dat het team besloten heeft om 

in 2015 meer werk te maken van bekendmaking. Bovendien werden in 2014 belangrijke werkpunten 

aangepakt door het team: samenwerking met DOP (Dienst Ondersteuningsplan Limburg), 

vereenvoudiging documenten, werking inloopcentrum, uitwerking database, … . 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

ADO Icarus werkt nauw samen met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Het kenniscentrum werkt 

in opdracht van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie strategieën uit om 

ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.  

Bij de realisatie van het Pieter & Pauwelproject in Brussel doet ADO Icarus beroep op de expertise 

en het netwerk van het kenniscentrum. Vooral bij de technische aangelegenheden wordt er gebruik 

gemaakt van de kennis van het kenniscentrum. 

Voormalig Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten lanceerde in 2013 de Sociale Innovatiefabriek. 

Die heeft als doel om bedrijven en organisaties aan te zetten om innovatieve oplossingen te zoeken 

voor maatschappelijke problemen. Eén van die goedgekeurde projecten is Het BuurtPensioen. VZW 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de trekker van dit project en kreeg van de Vlaamse Overheid, 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het ANDO-fonds, beheerd door de 

Koning Boudewijnstichting, gedurende één jaar de tijd om Het BuurtPensioen uit te testen in Neder-

Over-Heembeek.  

Het BuurtPensioen wil een systeem uitwerken waarbij 

mensen aan een vorm van pensioensparen in tijd kunnen 

doen. Leden van Het BuurtPensioen voeren eenvoudige 

taken uit bij ouderen en personen met een beperking, 

van welke aard ook, via wederkerige uitwisseling: “de 

dienst die ik nu zelf bied aan anderen, zullen leden later 

aan mij terug bieden wanneer ik er zelf nood aan heb”. 

Leden verdienen “kredieturen” door ondersteuning te 

leveren aan andere personen in de wijk. De gepresteerde uren worden geregistreerd op hun 

persoonlijke kredietrekening, en kunnen onmiddellijk of later gebruikt worden om een familielid, een 
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vriend, een ander lid van het project of zichzelf de nodige hulp te bieden. De vermaatschappelijking 

van de zorg is in het hele project een belangrijk begrip.  

Vermits het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ADO Icarus gelegen is in Neder—Over—Heembeek en 

zich richt tot ouderen en personen met een beperking, was het LDC een zeer belangrijke partner van 

het kenniscentrum in Het BuurtPensioen. Zo zijn er meerdere centrumbezoekers die zich actief 

geëngageerd hebben in het project. Tevens heeft de centrumleider zelf veel tijd en energie in het 

project geïnvesteerd waarvoor het kenniscentrum een financiële bijdrage heeft geleverd.  

Echter, doordat het project beperkt was in tijd kende het een subsidiestop in november 2014. Door 

de noodzaak (gebrek aan middelen, kunnen/willen leden niet aan hun lot overlaten) en de goede 

inburgering van het project in de gemeenschap (kan niet meer weggedacht worden uit het LDC) 

wordt het project tijdelijk verder uitgedragen door vrijwilligers in afwachting van nieuwe 

financieringsbronnen. 

Eddy Denayer, algemeen directeur van ADO Icarus, is lid van de raad van bestuur van het  

kenniscentrum. Hierdoor wordt de samenwerking extra beklemtoond en blijft ADO Icarus op de 

hoogte van belangrijke ontwikkelingen in Brussel.  

De Akkerboom 

Activiteitenboerderij ‘De Akkerboom’ is tot stand gekomen door 

een samenwerking tussen Fokus op Emancipatie, ADO Icarus, 

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

‘De Akkerboom’ biedt personen met een beperking op diverse 

vlakken zinvolle dagactiviteiten aan en tracht hun 

zelfredzaamheid te verbeteren. Er wordt kleinschalig gewerkt, 

rekening houdend met ieders mogelijkheden, beperkingen en 

interesses. ‘De Akkerboom’ werkt op vraag en op maat van de 

persoon met een beperking. Er worden zowel activiteiten voor 

personen met een fysieke als verstandelijke beperking aangeboden. Twee gebruikers van ADO Icarus 

(een gebruiker  uit Diest en een gebruiker uit Zolder) gaan wekelijks naar ‘De Akkerboom’.  

In 2014 is de doelgroep van De Akkerboom verder uitgebreid. Het afgelopen jaar werden er voor de 

eerste keer activiteiten georganiseerd voor andere vzw’s. 

Het cliëntenbestand breidt nog steeds langzaam maar zeker uit. Er staan op korte termijn grote 

werken rond toegankelijkheid op het programma, namelijk een grote oppervlakte verharden tussen 

de stallen. 

Dirk (gebruiker van ADO Icarus): “Dankzij De Akkerboom kan ik werken met dieren en genieten van 

de natuur. Mijn werk bestaat voornamelijk uit helpen in de tuin, het uitmesten van de koestal, het 

verzorgen van de konijnen. Mijn werk is sterk afhankelijk van de seizoenen. Op dit moment zijn we 

verschillende groenten en aardappelen aan het planten. Het werk op De Akkerboom is voor mij niet 

altijd even eenvoudig omdat de boerderij nog niet helemaal toegankelijk is. Binnenkort wordt de 

kippenstal toegankelijk gemaakt, zodat ik in de toekomst ook kan helpen bij de verzorging van de 
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kippen. Ik heb een hele tijd moeten zoeken naar een zinvolle dagbesteding en heb deze nu gevonden 

bij De Akkerboom. Nu heb ik veel meer sociale contacten dan vroeger en kan ik veel bijleren en 

mezelf blijven ontwikkelen. 

 

Samenwerking met Toegankelijkheidsbureau 

ADO Icarus vzw werkt samen met het Toegankelijkheidsbureau voor het opmaken en bijsturen van 

de bouwplannen voor de ADL-woningen. In 2014 werd beroep gedaan op de expertise van het 

Toegankelijkheidsbureau voor wat betreft: 

 de realisatie van de nieuwbouw in Diest; 

 de verbouwing van een klooster tot 12 ADL-wooneenheden in Emelgem – Izegem; 

 de realisatie van vier bijkomende ADL-woningen in Vogelweelde – Halle. 

 

Bulgaars-Belgisch project   

NEW START 

(Europees Sociall Fonds) 

Projectomschrijving 

Titel:   NEW START 

PAB as a key to independence and inclusion of people with disabilities in Burgas 

Partners:  Social Centre Burgas  en stad Burgas (Bulgarije), ADO Icarus vzw en Focus op 

Emancipatie (België) 

Programma:  Het project werd ingediend in het kader van de middelen die door het ESF (Europees  

                            Sociaal Fonds) werden toegekend aan Bulgarije om nieuwe  initiatieven in de 

sociale sector  

  te ondersteunen.  

Periode : Het project loopt van 1 juli 2013 tot 30 juni 2015. 

Doelstellingen van het project 

Het is de bedoeling van het project om een kleinschalig experiment op te zetten rond het gebruik 

van het  PAB voor de ondersteuning van een (beperkt) aantal  personen met een handicap in de stad 

Burgas. Het project maakt daarbij gebruik van de kennis en ervaring die in Vlaanderen en door ADO 

Icarus op dat vlak werden verworven.  
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Om tot de invoering van een PAB-systeem te komen moeten een aantal voorwaarden vervuld worden 

en een aantal doelstellingen worden gerealiseerd:  

 De selectie van een aantal (15 tot 20) mensen met een fysieke beperking die hun leven en hun 

ondersteuning willen en kunnen organiseren met gebruik van een PAB.  

 De selectie en training van een team van 15 tot 20 personen die de taak van persoonlijk assistent 

willen en kunnen opnemen.  

 Het uitwerken van een systeem van permanente ondersteuning op basis van een PAB, aangepast 

aan en ingepast in de plaatselijke context en het plaatselijke dienstverleningsaanbod.  

 De oprichting van een stuurgroep die de realisatie van het project stuurt en opvolgt.  

 De oprichting van een gebruikersraad die de inspraak en inbreng van de PAB-gebruikers 

garandeert.  

 De introductie van een aangepast oproepsysteem bij een beperkt aantal PAB-gebruikers. De 

invoering van dit communicatiesysteem maakt het project uniek voor Bulgarije (en mogelijk voor 

gans Centraal- en Oost-Europa).  

Projectactiviteiten 

In 2013 werd het project opgestart met  

 Een Openingsconferentie in Burgas die plaatsvond van  21 

tot 23 juli 2013 en waaraan Jaak Geurts als 

projectcoördinator deelnam,  

 Een werkbezoek van de Bulgaarse partners in België van 

18 tot 22 september 2013.  

 Een vierdaagse training in Burgas voor de gebruikers en 

persoonlijke assistenten die door de plaatselijke 

partnerorganisaties werden geselecteerd. De training liep van 2 tot 6 december 2013. Jaak 

Geurts, Alex Verheyden, Viviane Sorée en Marleen Notebaert namen de verschillende 

opleidingspakketten voor hun rekening. Ook Catherine Vanassche , persoonlijk assistent van 

Viviane Sorée, deelde haar ervaringen met de cursisten.  

 Tijdens de training werd een eerste  meting uitgevoerd van de ‘kwaliteit van leven’ van de 

kandidaat-gebruikers. Daarbij werd gebruik gemaakt van de POS (Personal Outcome  Scale) die 

ook gebruikt werd bij de tevredenheidsmeting van de gebruikers van ADO Icarus en Zewopa.  

 Introductie en opstart van het PAB-systeem.  

Na afloop van de trainingssessies, selecteerden de verantwoordelijken van het Social Centre 

Burgas en de stad Burgas de gebruikers die hun ondersteuning zullen organiseren met een PAB 

en wezen aan elke gebruiker één (of soms meerdere) persoonlijke assistenten toe. Op 15 

december 2013 werd het experimentele PAB-systeem in Burgas opgestart.    

  



36 

 

In de loop van het werkjaar 2014 kwam het project op kruissnelheid. Volgende activiteiten vonden 

daarbij plaats: 

 Vanaf 15 december 2014 werd door 18 persoonlijke assistenten PAB-assistentie verleend aan 17 

gebruikers in hun thuissituatie. Daarbij stootten zowel het Social Centre Burgas, de gebruikers 

als de assistenten op een aantal beperkingen en knelpunten van 

het PAB-systeem. De meeste irritaties en problemen konden door 

de Bulgaarse partners worden weggewerkt na overleg met en 

advies van ADO Icarus.  

 Verwerken van de POS door ADO Icarus.  

De resultaten van de meting van de kwaliteit van leven kon niet 

op elektronische manier worden verwerkt omdat de 

licentiekosten voor deze verwerking veel te hoog lagen. Daarom werden de resultaten van de 

meting door Sandra Beutels op manuale wijze verwerkt.     

 Uitwerking van een aangepaste versie van het oproepsysteem dat door ADO Icarus wordt 

gebruikt.  

Van zaterdag 10 mei tot dinsdag 13 mei 2014 ging  Luc De Wulf , die voor dit onderdeel van het 

project ADO Icarus vertegenwoordigt, op werkbezoek in Burgas. Hij bezocht er onder meer de 

faculteit informatica van de universiteit van Burgas om er  de werking van het oproepsysteem 

toe te lichten. Luc De Wulf had er eveneens een aantal contacten met private ICT-bedrijven.  Op 

basis van deze contacten werd een klein en jong ICT-bedrijf aangezocht om een eigen, Bulgaarse 

versie van het oproepsysteem te ontwikkelen. Dat oproepsysteem zal in de eerste maanden van 

2015 door een beperkte groep van  PAB-gebruikers worden uitgetest.  

 Evaluatie, en eventuele bijsturing van de implementatie van het project door de Bulgaarse en 

Belgische partners. 

Alhoewel voor 2014 geen bijkomend werkbezoek in Burgas was gepland, bleek een tussentijdse 

evaluatie en eventuele bijsturing van het project noodzakelijk.  Daarom bracht Jaak Geurts van 

donderdag 28 augustus tot dinsdag 2 september 2014 een werkbezoek aan Burgas. Hij had er 

contacten met de verantwoordelijken van de stad Burgas en van het Social Centre Burgas. Uit 

deze contacten bleek dat de stad Burgas de intentie had om het PAB-project verder te financieren 

na afloop van de projectperiode. Jaak Geurts voerde eveneens evaluatiegesprekken met de 

gebruikers en assistenten. In deze gesprekken werd duidelijk dat het PAB-experiment in hoge 

mate bijdroeg aan een ingrijpende verbetering van de  kwaliteit van  leven van de PAB-

gebruikers. Ook de assistenten waren zeer positief over deze nieuwe tewerkstellingskansen.  

In de eerste helft van 2015 zullen volgende projectactiviteiten moeten uitgevoerd worden: 

 De uitwerking van een handboek dat de verspreiding van het concept van PAB in Bulgarije 

kan/moet mogelijk maken.   

 De inrichting van een Slotconferentie met de 

bekendmaking van de resultaten van het project aan 

gebruikers, assistenten, de dienstensector, de overheden 

en het brede publiek. Jaak Geurts en Viviane Sorée zullen 

door ADO Icarus naar deze  slotconferentie, gepland in mei 

2015, worden afgevaardigd.  



37 

 

KLAVIS: Internationaal samenwerkingsproject 

Klavis vzw is een koepelorganisatie waarin ADO Icarus, Open Thuis Limburg en Mané 

vertegenwoordigd zijn 

In 2014 werd binnen Klavis het internationaal samenwerkingsproject ‘Missing Link’ georganiseerd  

Internationaal samenwerkingsproject  

MISSING LINK 

(GRUNDTVIG PARTNERSHIPS PROGRAMME) 

Situering en doelstellingen van het project 

Titel en partners van het project 

Titel:  Missing Link 

Partners: Naast vzw Klavis, promotor van het project, nemen volgende partners deel aan het 

project: COMMPACT Europe (uit Birmingham, Groot-Brittanië), University of 

Gothenburg (Göteborg, Zweden), Municipality of Tjörn (Göteborg, Zweden) en The 

Spinal Cord Paralytics Association (Istanbul, Turkijë).  

De kandidaturen van de Bulgaarse organisatie, Samaritans Association, en de 

Roemeense organisatie, Heart of a Child, werden door de overheden van hun land 

niet weerhouden.  Daardoor werd het project van bij de start in sterke mate 

’gehandicapt’.  

Preiode:  Het partnerschapsproject ‘Missing Link’, gefinancierd door het Europse Grundtvig 

programma, liep over 24 maanden: van 1 augustus 2012 tot 31 juli 2014.  

 

 

Projectdoelstellingen en -activiteiten 

Het project Missing Link wil ouders van kinderen met een beperking uit verschillende Europese landen 

informeren, motiveren, ondersteunen en opleiden zodat zij hun taak als ouders ten volle kunnen 

opnemen.  

Om de projectdoelstellingen te realiseren werden in het 

kader van het project ‘Missing Link’ volgende 

activiteiten ontwikkeld:   

 Rekrutering, selectie en voorbereiding van 

gemotiveerde ouders en/of pleegouders van kinderen 

met een beperking uit de verschillende partnerlanden.  

 Organisatie van werkbezoeken en workshops voor de 

ouders en medewerkers in de verschillende 

partnerlanden.  Tijdens deze werkbezoeken werd toelichting gegeven bij de wijze waarop 

kinderen met een handicap in de partnerlanden worden ondersteund. Tussen de aanwezige 

(pleeg)ouders en medwerkers werden ervaringen uitgewisseld. En er werden bezoeken gebracht 

aan organisaties en/of voorzieningen voor gehandicapte kinderen in het partnerland.  
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Het laatste werkbezoek in het kader van het project Missing Link vond plaats in Birmingham 

(Engeland) van 5 tot 8 mei 2014. Tijdens dit laatste werkbezoek werd ook de slotconferentie van 

het project  georganiseerd. Tijdens deze conferentie werden de activiteiten en resultaten van het 

project  voorgesteld 

Vzw Klavis nam telkens aan deze werkbezoeken 

deel met acht personen: twee 

verantwoordelijken van Klavis-voorzieningen en 

zes (pleeg)ouders. Deze laatste groep werd 

voornamelijk door Open Thuis Limburg 

afgevaardigd.    

 Opmaak en gebruik van een specifieke en 

gemeenschappelijke website die een 

permanente en intensieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen de partners moet mogelijk 

maken. Deze website werd door Patrick Van Zundert van ADO Icarus ontwikkeld maar werd door 

de projectpartners te weinig als werkinstrument gebruikt.  

 Ontwikkeling en publicatie van een handleiding die de verspreiding van de projectresultaten moet 

mogelijk maken.  

Het handboek van het project Missing Link werd door Jaak Geurts, coordinator van het project, 

opgesteld en door Sandra Beutels gelay-out. Het handboek, dat 69 bladzijden bedroeg, kreeg de 

titel ’Parentt as Partners’ mee en omvatte de volgende thema’s:  

 Voorstelling van het project Missing Link 

 Ouders als partners in de zorg voor en ondersteuning van kinderen met een beperking 

 Sociale zekerheid en gehandicaptenbeleid in de partnerlanden 

 Voorbeelden van goede praktijken in de partnerlanden 
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BESTUUR  

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2014 21 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Roger Reul Greta Daniëls 

Willy Camps Dirk Gryseels Sofie Vanaenrode Jokke Rombauts 

Josée Vanroy Reinhart Niesten Maarten Carmans Marc Van Leynsele 

Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans Jo Bollen 

Greta Jacobs Sarah Stemgée Kathleen Van Looy Danny Reviers 

   Paul Droogmans 

De algemene vergadering kwam samen op 26 juni 2014.  

Raad van bestuur 

Op 31 december 2014 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Roger Reul Sofie Vanaenrode 

Willy Camps Dirk Gryseels Rita Jonkmans Greta Jacobs 

Josée Vanroy Sarah Stemgée Reinhart Niesten Maarten Carmans 

Jokke Rombauts Chris Iemants Kathleen Van Looy  

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Willy Camps Schatbewaarder Jan Creemers 

    
Ondervoorzitter Chris Iemants Secretaris Kathleen Van Looy 

     

De raad van bestuur vergaderde in 2014 op volgende data: 

 26 februari  26 juni  22 oktober 

 23 april  3 september  17 december 

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. 
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VRIENDEN VAN ADO ICARUS 

 

Dit zijn de ‘vrienden’ die meer dan 100 euro schonken (het merendeel via geld, enkelen in natura): 

RECTICEL 

GCV VAN DER LINDEN 

BVBA BOB DAENEN 

DEBOCOM 

ROTARY HASSELT-HERCKENRODE 

GAMCARE BELGIUM 

LIONS CLUB SINT-TRUIDEN 

BIORACER 

 


