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H1 HIGHLIGHTS 2013  

ADO Icarus stapt in het project Flexibel Aanbod 

Meerderjarigen of FAM 

In 2013 lanceerde het VAPH de oproep aan alle voorzieningen om zich 

kandidaat te stellen voor het experiment “Flexibel Aanbod 

Meerderjarigen”, afgekort FAM. Vele voorzieningen stelden zich 

kandidaat voor dit experiment.  

ADO Icarus ontving een positief antwoord en maakt vanaf 1 januari 

2014 deel uit van het project FAM. Dit FAM-experiment loopt over drie 

jaren (2014-2015-2016) en beoogt de voorbereiding van de 

voorzieningen en diensten op de persoonsvolgende financiering (PVF). 

Het uiteindelijk doel is dat met het nieuwe project meer zorg op maat 

voor volwassenen mogelijk is. Een persoon met een handicap zal, 

binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgen om vlotter over te 

schakelen tussen verschillende ondersteuningsvormen. De FAM hangt samen met de ontwikkeling 

van de persoonsvolgende financiering (PVF). 

Organisatorisch heeft het werken binnen de FAM al concrete gevolgen voor ADO Icarus. Alle 

gesubsidieerde plaatsen zelfstandig wonen, geïntegreerd wonen, diensten inclusieve ondersteuning 

en convenanten overbruggingszorg worden als één geheel beschouwd. Dit impliceert dat er slechts 

één afrekeningsdossier moet worden ingediend. Het bestaande personeelskader wordt in het FAM-

project omgezet naar personeelspunten. De strikte regels van het gesubsidieerd kader van de 

diensten zelfstandig wonen wordt hierbij afgeschaft. Er worden minder strikte personeelsnormen 

meer opgelegd waardoor personeel flexibeler, in functie van de actuele noden, kan worden ingezet. 

ADO Icarus heeft een contingent aan personeelspunten toegewezen gekregen waarmee ze 

personeel kan inzetten.  

Om dit op een efficiënte en doordachte manier te doen, om de personeelsbezetting op te volgen en 

de impact van mogelijke beslissingen in kaart te brengen werd door de verantwoordelijke 

personeelsorganisatie van ADO Icarus een Excel-werkmap ontworpen. 

Bij het schrijven van dit jaarverslag (juni 2014) is er nog steeds geen beheersovereenkomst tussen 

het VAPH en de voorziening gesloten, waardoor het op dit moment de toekomstige evoluties in het 

kader van de FAM en PVF nog onduidelijk zijn.
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Het oproepsysteem: verdere ontwikkeling en implementatie 

Het oproepsysteem speelt een cruciale rol in de 

dienstverlening van de diensten zelfstandig wonen. 

Een bewoner plaatst via zijn toestel een oproep op het 

moment dat hij ondersteuning nodig heeft bij de 

activiteiten van het dagelijks leven. Zelfs voor 

bewoners zonder handfunctie zijn er mogelijkheden 

(vb. door te blazen) om een oproep te plaatsen.  

De oproep komt binnen op de server van de ADL-

centrale en op elk toestel dat de aanwezige assistenten 

bij zich dragen. In de beginjaren waren deze toestellen 

“portophones”, later werd overgestapt naar GSM-

toestellen en werkte het oproepsysteem op GSM-

technologie.  

Dankzij de voortdurend evoluerende technologie wordt op dit moment overgeschakeld naar een 

nieuw systeem in de diensten van ADO Icarus. Dit systeem is gebaseerd op Wi-Fi waarbij de 

assistenten gebruik maken van een PDA.  

Voor de ontwikkeling van de software die nodig is voor 

het oproepsysteem, doet ADO Icarus al jaren beroep op 

Debocom. Het oproepsysteem nodig in een dienst voor 

zelfstandig wonen is zeer specifiek immers de server van 

het oproepsysteem bevindt zich in de ADL-centrale van 

de dienst, terwijl de woningen van de gebruikers die een 

oproep plaatsen tot meer dan 500 meter van de ADL-

centrale gelegen zijn. Dit is een heel andere situatie dan 

in een huis of voorziening waar iedereen in hetzelfde gebouw gehuisvest is.  

Deze situatie maakt maatwerk noodzakelijk. Debocom heeft op dit vlak de nodige expertise in huis 

voor de ontwikkeling en implementatie van een oproepsysteem in de diensten voor zelfstandig 

wonen. 

Een eerste versie van het op Wi-Fi gebaseerde oproepsyteem met PDA-toestellen werd 

geïntroduceerd in de dienst van Menen bij de opstart van de dienstverlening in 2009. Ondertussen 

komen er steeds nieuwere versies PDA-toestellen met een hogere performantie en meer 

mogelijkheden. Hierdoor moet de software van het oproepsysteem steeds worden aangepast of 

geüpgrade. 
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Een belangrijke upgrade van het 

oproepsysteem van Menen vond plaats in 

2012. Na installatie bleek dat de werking 

niet optimaal was. Dit zorgde voor heel wat 

problemen en frustraties zowel bij personeel 

als bij bewoners. Deze laatsten meldden 

terecht dat ze zich onvoldoende beschermd 

voelden. Debocom besliste daarop de 

nieuwe upgrade te verwijderen en het 

vorige systeem terug te plaatsen. Dit 

voorval leidde ertoe dat Debocom en ADO 

Icarus nieuwe afspraken hebben gemaakt. Voortaan worden twee extra testfases ingebouwd 

voordat een nieuw systeem geïnstalleerd wordt en zal het oude systeem parallel blijven werken bij 

de installatie.Debocom heeft eveneens de tijd genomen om de upgrade/update volledig op punt te 

stellen. Pas in januari 2013, werd in Menen het nieuwe (verbeterde) oproepsysteem opnieuw 

geïnstalleerd. Later in 2013 volgden de diensten Dendermonde en Lommel. In 2014 zijn Hasselt, 

Gingelom en Denderleeuw aan de beurt. 

Het nieuwe systeem zorgt voor een aanzienlijk lagere foutenmarge bij het aannemen, 

beantwoorden en opvolgen van de oproepen van de bewoners. Bovendien is het zeer 

gebruiksvriendelijk, zelfs zonder handleiding of opleiding zou een assistent aan de slag moeten 

kunnen met een PDA-toestel.  

De constante verbeteringen en de innovatie van het oproepsysteem, de aankoop van de hogere 

versies PDA’s zijn niet goedkoop. De software 

moet regelmatig herschreven worden om 

compatibel te zijn met de nieuwe toestellen en dit 

vraagt een aanzienlijke investering. ADO Icarus 

rekent hiervoor op extra fondsen en sponsoring, 

aangezien de werkingsmiddelen die het VAPH ter 

beschikking stelt, niet voldoende hoog zijn. Toch 

zijn deze permanente investeringen in het 

oproepsysteem nodig om de kwaliteit van de 

dienstverlening te garanderen en te optimaliseren. 
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De zelfevaluatie 

De zelfevaluatie is een gevolg van het Besluit van de 

Vlaamse regering van 4 februari 2011, waarvan enkel 

het onderdeel ‘de zelfevaluatie’, pas op 1 januari 2014 

in werking treedt. Dit impliceert dat voor eind 2013 

een systeem van zelfevaluatie diende uitgewerkt te 

zijn. Dit systeem moet samen met het kwaliteitsbeleid 

en het kwaliteitsmanagementsysteem beschreven zijn 

in het kwaliteitshandboek. Het systeem van 

zelfevaluatie moet tot gevolg hebben dat het 

kwaliteitsbeleid, het kwaliteitsmanagementsysteem en  de zelfevaluatie worden opgevolgd en 

bijgestuurd.  

Vanaf 2012 heeft de kwaliteitscoördinator literatuur omtrent kwaliteitssystemen, kwaliteitsbeleid en 

zelfevaluatie(modellen) doorgenomen, seminaries bijgewoond, systemen bekeken die in de 

zorgsector (ziekenhuizen) worden toegepast. Ook werden in de kwaliteitswerkgroep van de Klavis 

partners en binnen de kwaliteitswerkgroep van FSO ideeën uitgewisseld. Er werd gekeken naar 

welke elementen voor ADO Icarus toepasbaar waren en welke elementen mee moesten 

opgenomen worden bij het opzetten en implementeren van een eigen systeem. 

In juni 2012 werd op basis van een eerste kennismaking met de literatuur een presentatie gegeven 

op een overleg met de dienstverantwoordelijken en de leden van het managementteam.  

Vervolgens werd verder gewerkt aan het 

systeem voor ADO Icarus door de 

kwaliteitscoördinator. Een uitgewerkt voorstel 

werd besproken begin september 2013 met 

de algemeen directeur. Op 30 september 

2013 werd het systeem voorgesteld op het 

managementteam. In het najaar werd het 

systeem voorgesteld aan de verschillende 

geledingen van de organisatie met de 

bedoeling opmerkingen, voorstellen voor verbetering, ... mee op te nemen en te komen tot een 

definitief systeem. Er werd vooral aandacht besteed aan de manier waarop medewerkers en 

gebruikers bij het systeem betrokken worden.  
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De bespreking gebeurde:  

 Op 20 september 2013 op de stafvergadering 

 Op 30 september 2013 op het managementteam 

 Op 1 oktober 2013 op het gebruikersoverleg 

 Op 15 oktober 2013 op het dienstenoverleg 

 Op 23 oktober 2013 op de raad van bestuur 

 Op 28 november 2013 op de syndicale delegatie 

Er werd een kwaliteitsteam samengesteld bestaande uit vier personen (de kwaliteitscoördinator, de 

adjunct algemeen directeur, de coördinator ambulante ondersteuning en een bestuurslid) om het 

systeem te sturen. Dit team kwam een eerste keer samen op 4 november 2013 en werkte een 

reeks voorstellen uit. 

Op basis van alle besprekingen werd een definitieve versie van het zelfevaluatiesysteem opgesteld 

en goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 december 2013. 

 

Overdracht erkenning A-Huis 

Begin 2011 had ADO Icarus van het VAPH 

de erkenning verkregen van het A-Huis, 

semi-internaat voor twaalf kinderen met 

kernautisme, gelegen in Sint-Truiden. 

Hierdoor werd ADO Icarus de inrichtende 

macht van het A-Huis en was ze juridisch 

eindverantwoordelijke van het project. 

Omdat ADO Icarus geen inhoudelijke 

expertise heeft op het gebied (kern)autisme 

werd een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan met Auctores, zodat de werking 

kon gegarandeerd worden. Medio 2012 kwamen echter de eerste strubbelingen in de 

samenwerking tussen ADO Icarus en Auctores aan de oppervlakte. Na lange tijd van overleg en 

bemiddeling bleek dat er niet langer kon samen gewerkt worden en werd een alternatief gezocht 

voor de kinderen. Dit alternatief werd gevonden bij Ter Heide. In samenwerking met de ouders 

werd op korte termijn het project Meers 3, gelegen in Borgloon, uitgebouwd. Sinds 14 januari 2014 

kunnen de kinderen er terecht. 
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Aankoop pand klusjesdienst 

In 2013 is ADO Icarus voor de eerste maal eigenaar 

geworden van een onroerend goed. Tot dan toe werd voor 

de klusjesdienst in Gingelom een ruimte gehuurd voor de 

opslag van het materiaal en het voorbereidend werk. De 

raad van bestuur besliste over te gaan tot de aankoop van 

een pand voor de huisvesting van de klusjesdienst op het 

industrieterrein van Gingelom. De ruimte heeft een 

oppervlakte van 200 m². 

De klusjesdienst van ADO Icarus zorgt 

voor herstellings- en onderhoudswerken in de tien verschillende ADL-centra en 

de centrale zetel. Dit kan gaan om het onderhoud van de tuin rond de ADL-

centrale, sanitaire werkzaamheden zoals een verstopt toilet of een lekkende 

kraan, het onderhoud van de fietsen die door de assistenten worden gebruikt om 

zich naar de gebruiker te verplaatsen, verfwerken en zelfs het maken van 

kasten. De klusjesmannen beschikken hiervoor in hun atelier over een 

zaagmachine met stofafzuiging. 

Heel wat herstellings- en onderhoudswerk kan hierdoor goedkoper in eigen 

beheer worden uitgevoerd. Ook gebruikers kunnen mits betaling van een kleine 

vergoeding beroep doen op de klusjesdienst, dit voor kleine onderhouds- en 

herstellingswerken zoals tuinonderhoud en het maaien van hun gazon. 

Erkenning voor het afleveren van fiscale attesten 

ADO Icarus ontving opnieuw een erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor de 

volgende periode van zes jaar: van 1/1/2013 tot en met 31/12/2018. Hiertoe moet de vzw 

bewijzen dat de kosten voor algemeen beheer, dat wil zeggen de kosten die gemaakt worden en 

niet rechtsreeks worden ingezet voor de ondersteuning van gebruikers, niet meer dan 20% 

bedraagt van de totale kosten. 

Een gedetailleerde berekening van de afgelopen zes jaren (2007-2012) bewees dat deze kosten elk 

jaar ongeveer 15% bedroegen. 85% van de middelen wordt dus rechtstreeks ingezet voor de 

ondersteuning van de gebruikers, met op kop de personeelskosten van de assistenten. 
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Toelichting op de gebruikersraden: Perspectiefplan 2020 en 

de nieuwe evaluatieprocedure 

Het perspectiefplan 2020, opgesteld door Minister Vandeurzen, werd door de coördinator 

ambulante ondersteuning toegelicht op alle lokale gebruikersraden.  Gezien ADO Icarus belang 

hecht aan de emancipatie en betrokkenheid van de gebruikers, vond de directie het nodig hier de 

nodige tijd voor uit te trekken. De link naar de volledige tekst van de perspectiefnota werd tevens 

overgemaakt aan de gebruikers. Gebruikers ontvingen allen het verslag van de gebruikersraad. 

Een aantal jaren geleden werd gewerkt aan het 

competentieprofiel van de assistenten. Dit was zeer intensief. 

Er werd een externe partij aangetrokken om dit helpen uit te 

werken. Het uiteindelijk resultaat werd voorgelegd en 

besproken op alle geledingen van de organisatie. Dit 

competentieprofiel werd gaandeweg gebruikt om alle andere 

elementen van het personeelsbeleid uit te werken: als basis 

voor het voeren van functioneringsgesprekken, als basis bij de 

selectie en aanwerving, en in 2013 als basis voor het 

hernieuwen van de evaluatieformulieren. De evaluatieprocedure zelf is weinig aangepast (deze 

blijft bestaan uit verschillende stappen: beoordeling door gebruikers, evaluatiecommissie, 

dienstverantwoordelijke); maar de evaluatie gebeurt op basis van het competentieprofiel.  

Deze wijziging werd op alle lokale gebruikersraden toegelicht door de kennismanager of de 

coördinator ambulante ondersteuning. Er werd tevens nog benadrukt dat het belangrijk is dat 

gebruikers hun stem laten horen bij de evaluatie en het formulier invullen.  

En verder 

 In het najaar van 2013 werden de voorbereidingen getroffen om de arbeidscontracten te 

actualiseren in functie van het eenheidsstatuut dat per 01/01/2014 in voege ging. 

 De intake-procedure en de procedure grensoverschrijdend gedrag werden geactualiseerd. 

 Sinds 01/07/2013 is ADO Icarus onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten. 

Vormingen werden gevolgd om de aankoopprocedure aan te passen. 
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H2 DE ONDERSTEUNINGSREGIO’S IN 2013 

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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Halle-Beersel 

De dienst zelfstandig wonen in Halle - Beersel is volop 

in beweging. In Halle heeft ADO-Icarus samen met 

huisvestingsmaatschappij Zennevallei Halle in 2013 

vooral gewerkt aan de woningen  voor vier nieuwe 

gebruikers in de wijk Vogelweelde. Deze mensen zullen 

op 1 september 2014 in hun nieuwe, volledig 

aangepaste appartementen kunnen trekken. Onze 

medewerkers hebben het afgelopen jaar heel wat 

kandidaat-gebruikers bezocht, zodat de mensen die het 

‘t hardste nodig hebben zeker een plaats binnen onze 

cluster krijgen. Omdat er ook een aantal kandidaat-

gebruikers uit het Brusselse een aanvraag indienden, 

hebben we de nodige contacten gelegd met Begeleid 

Wonen en de mutualiteiten in Brussel. Al dit werk heeft 

zijn vruchten afgeworpen, want in 2013 werd voor drie van de vier woningen een geschikte 

gebruiker gevonden. Deze mensen krijgen tot aan de verhuizing alvast ondersteuning bij hun thuis, 

via een convenant overbruggingszorg. Alles samen ondersteunde de dienst in Halle in 2013 

negentien mensen met een fysieke handicap. In de regio zijn er twee personen met een PGB 

(persoonsgebonden budget) en vier personen met een PAB die gebruik maken van het 

ondersteuningsaanbod van ADO Icarus. Eén persoon is ingeschreven in een plaats DIO (dienst 

inclusieve ondersteuning). Op 31 januari 2013 kreeg deze plaats een positief advies van de 

zorginspectie, die op bezoek was geweest. In Beersel zitten we voorlopig nog in de ontwerpfase. 

De dienstverantwoordelijke van Halle - Beersel stak ook veel energie in de uitbouw van een vast 

team van assistenten, zodat zowel de dienstverlening als de sfeer in de cluster optimaal zijn. Dat 

maakt dat vorig jaar zes van de zeventien assistenten vervangen werden.   

Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning. De assistenten gingen in september kajakken op de 

Lesse. Het werd een leuke, natte bedoening. En dat is nog niets in vergelijking met de trefdag die 

er in 2014 zit aan te komen. Want dit jaar gaat de ploeg uit Halle – Beersel als vrijwilliger 

meelopen tijdens de Europese zomerspelen van de Special Olympics in Antwerpen.  
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Diest 

In Diest is in 2013 hard gewerkt aan de bouw van nieuwe 

woningen en een centrale voor de dienst zelfstandig 

wonen.  Alle gebruikers zullen in de zomer van 2014 

verhuizen naar de nieuwe woonwijk Bergveld ten Ren. In 

september brachten de assistenten een bezoek aan hun 

nieuwe werkomgeving, en de meningen waren unaniem. 

Het werk zal enorm vergemakkelijkt worden. Want waar 

de oude woningen bijna niet aangepast zijn aan de noden 

van mensen met een beperking, bieden de nieuwe 

woningen veel mogelijkheden. Er is meer licht en ruimte, en de technische hulpmiddelen zullen 

veel beter gebruikt worden. Dat maakt dat de meeste gebruikers zelfredzamer gaan kunnen zijn. 

Die laatsten brachten vorig jaar trouwens ook allemaal individueel een bezoek aan hun eigen 

toekomstige woning, en waren behoorlijk onder de indruk.  

We namen ook afscheid van twee gebruikers. De eerste is in juli 2013 overleden, een tweede 

diende te verhuizen naar een rvt (door afname van zijn zelfredzaamheid). Hun plaatsen zijn 

intussen alweer ingenomen. Allereerst door R.D., een man die begin september intrek nam in de 

oude wijk. Hij zal uiteraard mee verhuizen naar de nieuwe dienst. Ook een jongedame uit Halen 

maakt sinds september gebruik van onze ondersteuning. Via een convenant overbruggingszorg 

helpen we haar in haar thuissituatie, in afwachting van de voltooiing van onze nieuwe dienst.  

De teller wat betreft personen die gebruik maken van ons ondersteuningsaanbod in Diest stond 

eind 2013 op veertien: acht personen zijn ingeschreven in de dienst voor zelfstandig wonen, één 

gebruiker krijgt hulp via een persoonsvolgende convenant, drie personen via een convenant 

overbruggingszorg in hun thuissituatie en twee budgethouders door middel van persoonlijke 

assistentie.  

In 2013 namen we ook afscheid van vier collega’s. Het gaat om Jean-Paul Vanderlinden, Dieske 

Sjouke, Karien Timmermans en Peggy Schodts. Een aantal nieuwe collega’s zijn in het team 

verwelkomd. 

De trefdag van de assistenten van Diest combineerde ontspanning met een leerrijke vorming. De 

assistenten bekeken samen ‘Intouchables’. Deze film vertelt het verhaal van Philippe, een verlamde 

aristocraat van middelbare leeftijd, en Driss, een jonge ex-delinquent uit de banlieue van Parijs, 

die noodgedwongen voor hem begint te werken als verzorgende. Na afloop bespraken de 

assistenten de film tijdens een lekkere pasta. Ze staken er naar eigen zeggen veel uit op. 
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Zolder 

De dienst zelfstandig wonen in Zolder is de oudste binnen 

ADO Icarus. Hier is de vzw ontstaan. Deze ‘bakermat’ kent 

al jaren een vlotte werking, en heeft een erkenning voor 

dertien personen met een handicap. Eén van de gebruikers 

is begin 2013 naar een privé-woning verhuisd waardoor er 

één plaats open kwam. Die is in maart dan ingevuld door 

een gebruiker die eerder in onze cluster in Dendermonde 

woonde.  

Op 14 januari 2013 kreeg de dienst voor zelfstandig wonen een inspectiebezoek van de 

zorginspectie. Er werd een gunstig advies verleend aangaande de verlenging van de erkenning. 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 een aangepaste minibus beschikbaar. Verschillende gebruikers, onder meer uit de 

regio Zolder, doen beroep op dit aangepast vervoer. Het busje is echter dringend aan vervanging 

toe. Hiervoor hadden we gesprekken met de Rotary Herckenrode (zie verder onder het financieel 

hoofdstuk).  

In 2013 waren twee assistenten tien jaar in dienst. Het gaat om Els Koolen en Lieve Delforge. Eén 

assistente ging op pensioen. Het gaat om Suzy Appelen. 

De trefdag bracht het team uit Zolder op 10 oktober 2013 

naar Avergat in Kanne bij Riemst. De assistenten 

bezochten de mergelgrotten en werden er beloond met 

koffie en taart. ’s Middags konden ze in het dorp genieten 

van een Bruegelbuffet. Na de middag passeerden ze 

onder meer bij Huize Poswick, een hotel in een idyllisch 

kader. De dag eindigde in de grensgemeente Maastricht, 

met het proeven van plaatselijke wijn en zwart brood. 

Ondanks de bittere weersvoorspellingen werd het een 

stralende dag zonder één drup regen.  
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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. Twaalf 

gebruikers 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 wordt tevens twee 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. In oktober 2013 kwam een nieuwe bewoner de dienst vervoegen. Het betreft 

de partner van een persoon die al jarenlang in de dienst van Hasselt woont.  

De jaarlijkse trefdag bracht de assistenten van Hasselt in 2013 in Beringen Mijn, waar ze een 

culinaire tocht deden. Ze konden op een ludieke manier proeven van verschillende culturen. Zo 

bekeken ze een film over de mijnen, een koolputtersbier in de hand. Ze bezochten de Turkse 

moskee en het ontmoetingshuis en kregen er erg zoete gebakjes en Turkse thee. Dan volgde er 

een bezoek aan de Poolse Barak met Poolse worst en wodka. 

Ten slotte bezochten ze nog de Theodoruskerk (de 

mijnkathedraal). Eindigen deden ze op z’n Italiaans, in het 

Italiaans ontmoetingscentrum met pizza, Italiaanse wijn en een 

espresso. De dienst ging ook samen eten aan de start van het 

jaar, om 2013 goed in te zetten. Het etentje vond plaats in ‘Het 

Moment’. Assistente Marijke kreeg zelfs een dame blanche met 

vuurwerk, speciaal voor haar vijftigste verjaardag! 
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Denderleeuw 

In de regio Denderleeuw werden eind 2013 in totaal 

negentien personen met een handicap ondersteund. De 

dienst voor zelfstandig wonen is er erkend voor twaalf 

personen met een fysieke beperking: elf personen zijn 

ingeschreven in de dienst voor zelfstandig wonen en 

één persoon wordt ondersteund door de dienst mits een 

convenant overbruggingszorg. In de regio werken we 

samen met de verpleegdienst Curatio. Bijkomend 

ondersteunt ADO Icarus in de regio Denderleeuw zes personen met een PAB-budget die bij ons 

persoonlijke assistentie inkopen, en één persoon met een PGB-budget.  

Er was heel wat beweging in de dienst van Denderleeuw. Een koppel verhuisde eind 2013 van de 

regio van Dendermonde naar Denderleeuw. Eén gebruiker verhuisde naar een nursingvoorziening 

omwille van de afname van zijn zelfredzaamheid. Zijn plaats werd inmiddels ingevuld door een 

nieuwe gebruiker.  

Op 19 februari 2013 deed de zorginspectie een inspectiebezoek aan onze dienst voor zelfstandig 

wonen in Denderleeuw. De dienst kreeg een positief advies aangaande de verlenging van de 

erkenning.  

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.  

De trefdag van de assistenten van Menen bracht hen in 2013 naar Brugge, naar Hoeve Hangerijn. 

De dag startte met een stevig ontbijt. Daarna kwam chef Bert langs om een kookworkshop te 

geven. De assistenten werden verdeeld in drie 

groepen, elk verantwoordelijk voor één gang van het 

menu. Na het verorberen van de zelfgemaakte 

maaltijd ging het richting centrum Brugge. Daar was 

er een teamspel voorzien, georganiseerd door ‘Team 

Me Up’. De assistenten namen het in drie teams – de 

Cobra’s, de Klokhennen en de Vijf Biggetjes- tegen 

elkaar op, een tablet in de aanslag. De dag eindigde 

met een aperitief. De assistenten waren naar eigen 

zeggen de hele dag goed gezind, waardoor het een onvergetelijk trefdag werd.  
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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.  

De assistenten van Kortrijk gingen zoals ieder jaar op 

trefdag. Deze dag omschreven ze zelf als een “eentje vol 

heldhaftigheid en samenwerking”. Ze gingen naar Tiegem. 

Organisator Thessa nam de groep mee naar café ‘Den 

Koestal’. Verdeeld in twee groepen deden ze een 

ontdekkingstocht, die hen heel Tiegemberg liet 

doorkruisen. Er werd geteld, gevoeld, gegraven, 

gepuzzeld, … De dag werd afgesloten in een naburig 

restaurant, bij een knetterend haardvuur.  

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.  

De dienst voor zelfstandig wonen in Lommel vierde op 22 

november 2013 haar tienjarig bestaan. Het werd een gezellige 

dag, mede dankzij de hulp van de assistenten, die onder meer 

de hapjes maakten en de feestzaal klaarzetten. In de namiddag 

vond er een plechtig moment plaats, met speeches van onder 

meer Peter Vanvelthoven, burgemeester van Lommel en 

algemeen directeur van ADO Icarus Eddy Denayer.  

Een aantal assistenten waren er bij vanaf de opstart 2003 en werden op de viering in de 

bloemetjes gezet voor hun trouwe dienst van de afgelopen tien jaar. Het gaat om Aurora, Birgit, 

Marjon, Anja, Viviane, Chris, Tanja en Elisabeth. 
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Dendermonde 

In de ondersteuningsregio Dendermonde is er een 

verscheidenheid aan ondersteuningsvormen. In totaal 

worden in die regio vierentwintig gebruikers ondersteund. 

Negen van hen beschikken over een eigen budget (een 

PAB, PGB 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. Een aantal 

mensen maken gebruik van de verpleegdienst Curatio.  

In de loop van 2013 verhuisde één persoon naar de dienst van Zolder. Zijn plaats in Dendermonde 

werd opengesteld en alweer opnieuw ingevuld, ditmaal door een persoon met een PTB (prioritair te 

bemiddelen dossier).  

In het najaar van 2013 kwam een ADL-woning vrij door de verhuizing van een koppel van de regio 

Dendermonde naar Denderleeuw.  

In 2013 nam ADO Icarus afscheid van Evelien Van Hecke, sociaal verpleegkundige en werkzaam 

als administratief medewerker en rechterhand van de dienstverantwoordelijke. Zij ging elders aan 

de slag en is begin 2014 vervangen.   
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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 drie 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. Op 28 februari 

2013 verhuisde een nieuwe bewoner naar de dienst van Gingelom.  

 

 

 

De trefdag van de assistenten in Gingelom vond plaats op 13 september 2013 en dit in het 

natuurgebied “Mettekoven, Gelmen”. Ze hebben er een lange wandeling gemaakt, opgefleurd met 

proefmomenten. De dienst had een houten chalet afgehuurd, waarbij er boven een houtvuur zelf 

vlees gebakken kon worden. Met een goedgevulde koelkast en een wijnbar werd het een amusante 

dag, bovendien heel goed voor de groepsgeest. 
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H3 PERSONEEL  

Personeelsaantal 

Op 31 december 2013 had ADO Icarus 311 personeelsleden in dienst. Globaal betreft dit 171,2 

voltijdse equivalente eenheden (VTE) ten opzichte van 173,2 in 2012. De lichte daling is 

voornamelijk te verklaren door de afbouw van het A-Huis in het najaar van 2013 en de 

voorbereiding van overstap van de kinderen van het A-Huis (en het merendeel van het personeel) 

naar Ter Heide. 
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Personeel in de bloemetjes 

In 2013 waren er twaalf personeelsleden die reeds 10 jaar in 

dienst zijn bij ADO Icarus. Acht van deze twaalf 

personeelsleden werken in de dienst van Lommel. 10 jaar 

geleden startte de dienstverlening in Lommel op en Marjon 

Delamotte, Viviane Dugardijn, Tanja Vanmeensel, Christiane 

Jansen, Birgit Vanspauwen, Aurore Ferreri, Anja Spooren en 

Elisabeth Tombeur waren er vanaf het prille begin bij. Zij 

werden dan ook tijdens de viering van ’10 jaar Lommel’ in de 

bloemetjes gezet.  

In de dienst van Diest werd het 10-jarig jubileum van Jean-Paul Vanderlinden gevierd. Jean-Pierre 

heeft beslist na 10 jaar trouwe dienst als nachtassistent op zoek te gaan naar een nieuwe 

uitdaging.  

 

Els Koolen en Lieve Delforge, werkzaam in de dienst van 

Zolder, en Kristien Gernay, assistente in de dienst van 

Kortrijk mochten eveneens een attentie in ontvangst 

nemen als dank voor hun 10 jaar inzet bij ADO Icarus. 

Eind 2013 kon Suzy Appelen, na meer dan 21 jaren 

dienst, welverdiend op pensioen. Zij was sinds 20 juli 

1992 werkzaam in de dienst van Zolder en kon na een 

afscheidsreceptie in januari 2014 aan een nieuw 

hoofdstuk van haar leven beginnen. 
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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. 

 

Afwezigheden in het A-Huis, vooral in het najaar van 2013, hebben het cijfer van 2013 negatief 

beïnvloed. Het streefdoel blijft een verzuimcoëfficiënt van 3%. 

Globaal preventieplan 

Het werk voor het opstellen van het globaal preventieplan werd grotendeels uitgevoerd in 2012. Op 

de eerste vergadering van het CPBW in 2013 werd het globaal preventieplan (over 5 jaren) en het 

actieplan voor 2013 voorgesteld en besproken. Dit plan werd opgesteld door de preventieadviseur. 

Dit plan werd opgesteld op basis van gesprekken die de preventieadviseur had met twee ad  

random gekozen personeelsleden van elke exploitatiezetel. Het gesprek vond plaats op basis van 

een vooraf opgestelde vragenlijst. Uit het gesprek werden globaal en per exploitatiezetel de risico’s 

gedefinieerd. 

Het globaal preventieplan bevat de resultaten van de risicoanalyse, de vast te leggen 

preventiemaatregelen, de prioritaire doelstellingen de vereiste acties en opdrachten. In functie van 

de prioriteiten werd een jaaractieplan voor 2013 opgesteld. 
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Na de voorstelling op de vergadering van het CPBW heeft de preventieadviseur het globaal 

preventieplan voorgesteld op elke regionale personeelsvergadering in de exploitatiezetels. 

Op het managementteam van 23 september 2013 werd het plan besproken met de leden van het 

managementteam.  

Preventiebeleid  

Tijdens het werkjaar 2013 werden volgende acties met betrekking tot preventie uitgevoerd: 

 Er werd gewerkt aan een integratie van de preventiewerking in de algemene werking, door 

onder meer een snellere verdeling van de CPBW-verslagen en door het globaal 

preventieplan ook voor te stellen op de regionale personeelsvergaderingen van diensten 

zonder afgevaardigde in het CPBW. 

 De medische onderzoeken werden in eigen beheer gepland hetgeen efficiënter is. Verder 

waren er meer gerichte onderzoeken in functie van leeftijd en takenpakket. 

 Er werden maatregelen genomen om in te grijpen wanneer de werkomstandigheden bij een 

gebruiker niet optimaal zijn. Dit betreft zowel hygiëne als ergonomie (gebruik van tilliften, 

aanwezigheid van de nodige hulpmiddelen, ...) 

 De werkomstandigheden van de nachtassistenten werden onderzocht (werkritme, 

werkomstandigheden en veiligheid). 

 Vormingen op maat zoals ‘Rughygiëne’ en ‘Ziektebeelden’ werden georganiseerd  

Elf arbeidsongevallen werden aangegeven in 2013, alle zonder blijvende letsels. Acht van die 

arbeidsongevallen betreffen valincidenten te voet of met de fiets. In totaal hadden deze 

arbeidsongevallen 197 verletdagen tot gevolg. 

Vormingsinitiatieven  

Het vormingsbeleid van ADO Icarus strekt zich uit over zowel het instroombeleid als de retentie. 

Op het niveau van de instroom beschikt ADO Icarus naast een uitgewerkt beleid inzake de opmaak 

en verspreiding van vacatures, ook over een onthaalbeleid voor nieuwe assistenten. Op het vlak 

van retentie worden middels een jaarlijks VTO-plan vormingsinitiatieven gepland, op basis van de 

verschillende personeelsfuncties binnen ADO Icarus. Dit VTO-plan wordt jaarlijks ook voorgelegd 

aan de ondernemingsraad.   
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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. Gezien wijzigingen in het 

personeelskader in de verschillende regio’s, werd een bevraging onder de dienstverantwoordelijken 

ingericht om nieuwe inloopassistenten te benoemen. De nieuwe inloopassistenten werden door het 

dagelijks bestuur goedgekeurd. 

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.  

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 ook in 

2013 in verschillende ondersteuningsregio’s vormingen heeft 

gegeven. 

Overig vormingsaanbod assistenten 

Vanuit het jaarlijkse VTO-plan, werden onder meer volgende 

vormingen voorzien: 

 Grensoverschrijdend gedrag 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Urostoma 

 Hef- & tiltechnieken 

 ... 
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Vorming dienstverantwoordelijken, staf en directieleden 

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

specifieke taken.  

Voor dienstverantwoordelijken vond een gezamenlijke vorming plaats rond het voeren van 

competentiegerichte selectiegesprekken. Daarnaast werden vooral op individuele basis vormingen 

en trainingen bijgewoond.  

CAO 104 werkgelegenheidsplan 45-plussers 

In 2013 diende alle ondernemingen en organisaties in het kader van CAO104 een 

werkgelegenheidsplan op te stellen om 45plussers langer in dienst te houden en/of aan te trekken.  

Voor ADO Icarus was het opstellen ervan niet zo makkelijk. Ten eerste zijn er in het PC319.01 

reeds verschillende maatregelen voorzien om oudere werknemers langer aan het werk te houden. 

De zogenaamde ‘ADV-dagen’ (arbeidsduurvermindering) is daarvan het belangrijkste voorbeeld. 

Verder wordt bij ADO Icarus ook het systeem van landingsbaan veelvuldig gebruikt.  

Maar de belangrijkste moeilijkheid is dat er binnen ADO Icarus nauwelijks alternatieven zijn voor 

ADL-assistenten die na 15, 20 of 25 jaar rugklachten hebben of uitgekeken zijn op hun job. 

Toch werden een 7-tal maatregelen voorgesteld en goedgekeurd in overleg met de 

dienstverantwoordelijken en in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers in de 

ondernemingsraad en CPBW: 

 Loopbaanbegeleiding 

 Personen met veel recht op vrijstelling arbeidsprestaties en/of in landingsbaan onderling 

een aantal lijnen in het vast kader laten opnemenMogelijkheid van overstap van ADL-

assistent naar PAB assistent 

 Aanwerving ook gericht op herintreders 

 45 plussers jaarlijks op medisch onderzoek 

 Brochure rughygiëne op alle diensten ter beschikking stellen 

 In de diensten voor zelfstandig wonen nagaan of een reeks van drie vroege diensten kan 

afgewisseld worden door een vroege dienst die later start. En gelijkaardig: nagaan of een 

reeks van drie late diensten kan afgewisseld worden met een late dienst die vroeger 

afgelopen isDe dienstverantwoordelijken bespraken dit plan in het najaar op de lokale 

personeelsvergadering. 
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H4 FINANCIEEL  

 

BALANS PER 31/12/2013 

ACTIVA 

  Boekjaar 2013 Boekjaar 2012 

Vaste Activa 306.626,67 148.404,61 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 0,00 624,12 

        

MATERIËLE VASTE ACTIVA 293.326,33 134.584,02 

Terreinen en gebouwen 190.983,70   

 Installaties, machines, uitrusting 68.955,84 88.614,76 

 Meubilair en rollend materieel 23.189,85 31.368,70 

 Overige materiële vaste activa 10.196,94 14.600,56 

        

 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 13.300,34 13.196,47 

Borgtochten 13.300,34 13.196,47 

        

Vlottende Activa 2.529.819,32 2.405.758,59 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 

1 JAAR 
2.139.624,52 2.259.267,20 

Gebruikers  150.288,26 288.741,31 

Vordering op VAPH 1.103.764,35 1.125.751,91 

Andere vorderingen 24.179,36 41.823,54 

Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 831.837,55 790.392,29 

Over te dragen kosten 0,00 12.558,15 

Verkregen opbrengsten 29.555,00 0,00 

      

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE 
MIDDELEN 

390.194,80 146.491,39 

      

TOTAAL ACTIVA 2.836.445,99 2.554.163,20 

 

De balans wordt per 31/12/2013 afgesloten met een totaal van 2.836.445,99 €.  

De vaste activa maken slechts 10,8% uit van het balanstotaal omdat ADO Icarus weinig 

eigendom heeft. De vaste activa zijn met 158.222,06 € gestegen ten aanzien van het vorige jaar. 

Er werd voor meer dan 208.113,00 € geïnvesteerd in de klusjesdienst (terrein, gebouw en 

zaagmachine); in toestellen voor het oproepsysteem voor gebruikers in Lommel; in twee printers 

en één PC. In 2013 werd er voor ongeveer 50.000 € afgeschreven. 

De vlottende activa bestaan hoofdzakelijk uit tegoeden ten aanzien van het VAPH.
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PASSIVA 

  
Boekjaar 2013 Boekjaar 2012 

Eigen vermogen 247.218,12 240.176,23 

Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

Overgedragen winst 201.432,43 257.087,84 

Resultaat van het boekjaar 7.041,89 -55.655,41 

        

Voorzieningen en schulden op 

meer dan 1 jaar 
502.002,17 130.818,47 

Bankwaarborg Corda Campus 5.818,47 5.818,47 

Straight loan 350.000,00 125.000,00 

Krediet werkplaats klusjesdienst 146.183,70   

        

Schulden op ten hoogste een 

jaar 
2.064.608,24 2.164.621,27 

Ontvangen borgtochten 1.170,00 1.170,00 

Krediet werkplaats klusjesdienst KT 5.623,03   

Leveranciers 25.003,56 33.780,90 

Bedrijfsvoorheffing op lonen en wedden 94.901,48 87.224,18 

RSZ op lonen en wedden 591.908,49 763.477,95 

Te betalen netto lonen en wedden 373.146,64 355.977,50 

Voorziening vakantiegeld 972.539,21 919.991,99 

Ingehouden loonbeslag 315,83 224,93 

Overige schulden 0,00 2.773,82 

 
 

  
 

Overlopende rekeningen 22.617,46 18.547,23 

  

  
 

TOTAAL PASSIEF 2.836.445,99 2.554.163,20 

 

Het eigen vermogen stijgt van 240.176,23 € eind 2012 naar 247.218,12 € eind 2013. Deze 

toename komt overeen met een winst van het boekjaar zijnde 7.041,89 €. Het vreemd vermogen 

op lange termijn bestaat hoofdzakelijk uit een straight loan van 350.000 € en de lening die werd 

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

Het vreemd vermogen op korte termijn bedraagt 2.064.608,24 € en bestaat voornamelijk uit:  

 Te betalen lonen en wedden december 2013; 

 Te betalen RSZ en bedrijfsvoorheffing december 2013 

 Voorziening vakantiegeld uit te betalen in 2014 op basis van de prestaties van 2013.
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RESULTATENREKENING 2013 

KOSTEN     

 

Boekjaar 

2013 

Boekjaar 

2012 

61 Diensten en diverse goederen 560.529,77 540.464,69 

Huisvesting (huur, water, elektriciteit, verwarming, verzekering) 180.400,13 158.650,52 

Oproepsysteem (GSM-kosten en onderhoud) 44.963,19 41.383,15 

Kantoorkosten en ICT 88.719,60 93.043,19 

Communicatiekosten (communicatiekosten) 43.886,17 56.106,02 

Wagens (brandstof, onderhoud en verzekering) 20.841,53 20.978,88 

Publiciteit (advertenties, vieringen, beurzen) 7.484,92 4.929,08 

Projecten 15.442,30 10.304,57 

Door te factureren kosten  103.585,52 96.126,12 

Erelonen 19.843,36 11.243,22 

A-Huis 24.677,72 33.339,00 

Diverse 10.685,33 24.664,91 

 

  
 

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 9.080.668,22 8.448.271,01 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 7.574.322,05 7.066.295,59 

Sociale Maribel 114.355,11 114.534,91 

Persoonlijke assistenten 1.061.457,56 957.261,87 

Centrale Zetel 84.164,92 56.891,71 

Kosten eigen aan werkgever 53.369,61 65.050,76 

Woon-werkverkeer 86.398,63 86.119,57 

Arbeidsongevallenverzekering 40.398,28 36.104,45 

Kosten vergaderingen 6.646,56 7.059,24 

Verplaatsingskosten 4.367,43 5.348,39 

Nieuwjaarsfeesten – trefdagen 15.238,63 18.229,04 

Medische controle 23.799,39 17.863,95 

Andere personeelskosten 16.150,05 17.511,53 

 
  

 

63 Afschrijvingen 50.074,81 71.495,65 

 

  
 

64 Andere bedrijfskosten 56.577,20 34.326,25 

 

  
 

65 Financiële kosten 8.021,66 7.274,72 

 

  
 

66 Uitzonderlijke kosten 6.534,15 781,01 

 

  
 

69 Winst van het boekjaar 7.041,89 0 

 

  
 

TOTAAL DEBET 9.769.477,70 9.102.613,33 
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OPBRENGSTEN 

  
Boekjaar 2013 Boekjaar 2012 

70 Werkingsopbrengsten 9.661.457,79 8.977.241,26 

Subsidies 8.170.248,89 7.566.333,25 

Persoonlijke assistentie 1.154.685,24 1.038.904,93 

Recuperatie huur-vervoer-klusjes 56.330,71 49.546,74 

Vlaamse Ondersteuningspremie  43.390,94 42.267,96 

Sociale Maribel 144.596,13 152.884,57 

Projectsubsidies (inclusief Brussel) 21.900,00 69.405,00 

Subsidies Lotto 0,00 8.359,98 

Subsidies Vivo 2.992,42 2.595,23 

Diverse toelagen 67.132,06 46.594,80 

Giften 181,40 348,80 

  

  
 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 106.532,98 65.730,95 

    
 

75 Financiële opbrengsten 1.456,93 2.311,41 

    
 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 1.674,30 

    
 

79 Verlies van het boekjaar 0,00 55.655,41 

    
 

TOTAAL CREDIT 9.769.447,70 9.102.613,33 

 

Globaal neemt de activiteit toe met 7% tot 8% (stijging bedrijfsopbrengsten en totale bedrijfskosten) 

 De diensten en diverse goederen (werkingskosten) stijgen met 4% 

 De personeelskosten stijgen met 7,5% 

 De afschrijvingen dalen met 30% 

De financiële opbrengsten zijn gedaald door de lage interestvoet.  

De financiële kosten zijn gestegen, voornamelijk door de intresten van de lening voor het pand van de 

klusjesdienst.  

De uitzonderlijke kosten zijn opvallend hoog door de aanrekening van de huur door de 

huisvestingsmaatschappijen indien een open plaats niet onmiddellijk kan worden ingevuld.  

  



 

29 

 

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. 

 

 

Solvabiliteit 

 

 

De solvabiliteit kan gemeten worden door het aandeel van 

het eigen vermogen in het totaalvermogen uit te drukken. 

 

Het eigen vermogen schommelt doorheen de jaren tussen 

de 9 en 15 % van het totale vermogen. In 2013 neemt de 

solvabiliteit af door de stijging van het vreemd vermogen 

op lange termijn (lening voor pand klusjesdienst). 

 

 

Ontvangen subsidies 

 

De ontvangen subsidies zijn de laatste 10 jaren gestegen 

van 3,0 mio € naar bijna 9,6 mio €. Tijdens deze periode 

werden enkele bijkomende diensten voor zelfstandig 

wonen uitgebouwd (Menen, Gingelom, Halle) en bood 

ADO Icarus ook ondersteuning aan personen in andere 

gesubsidieerde ondersteuningsvormen (diensten 

inclusieve ondersteuning, geïntegreerd wonen, 

persoonsvolgende convenanten, ...). 
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Ontvangen directe financiering 

 

 

ADO Icarus biedt sinds 2005 ook ondersteuning aan 

personen die met hun eigen budget (PAB, PGB, 

verzekeringsmiddelen) assistentie inkopen bij ADO Icarus. 

Het aandeel hiervan neemt duidelijk toe doorheen de jaren. 

 

 

 

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. 

 



 

31 

 

Financiële gezondheid 

Tijdens het boekjaar 2012 werd, sinds de overname van de Focus-diensten, voor het eerst een 

verlies geboekt. Het boekjaar 2013 sluit af met een kleine winst. 

Daar waar vijf tot acht jaar geleden een ruime winst werd gerealiseerd, wordt ADO Icarus nu jaar 

na jaar geconfronteerd met de afname van bepaalde subsidies: 

 de drastische afname van de Lotto-subsidies 

 de halvering van de Vlaamse ondersteuningspremie 

 de vermindering van provinciale subsidies 

 de subsidies voor werkingsmiddelen die niet volledig geïndexeerd worden 

Om de (toekomstige) financiële gezondheid van ADO Icarus te bewaken werd door de raad van 

bestuiur in 2013 beslist een meerjarenbegroting op te stellen (2014 – 2017). Op deze wijze krijgt 

ADO Icarus zicht op de financiële situatie, kan ze de financiële situatie nauwgezet opvolgen en 

kunnen pijnpunten in kaart gebracht worden. De meerjarenbegroting werd opgesteld door de 

financieel manager, kritisch besproken met de financiële werkgroep en voorgelegd en besproken 

met de bestuursleden in oktober 2013. De kritische punten zijn: 

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

budgethouders 

 het nauwgezet opvolgen van de personeelsbezetting.  

 

Gezien 95% van de totale middelen wordt besteed aan personeelskosten is een nauwgezette 

opvolging van de personeelsbezetting van cruciaal belang. Onder meer daartoe werd een nieuw 

systeem ontwikkeld in Excel om de personeelsbezetting onder het FAM-experiment vanaf 

01/01/2014 beter op te volgen en de financiële gevolgen van mogelijke beslissingen te kunnen 

inschatten. 

In 2013 werd beslist in de verschillende diensten de efficiëntie van het ingezet personeel door te 

lichten door het analyseren van de oproepgegevens, werktijden en wachttijden. Op elke dienst zijn 

er momenten dat het niet druk is en dat het onnodig is dat er twee assistenten aanwezig zijn.  

Een eerste stap bestond er in om in elke regio na te gaan waar een dienst kan ingekort worden 

met een uur. Hiervoor is ADO Icarus niet over één nacht ijs gegaan: oproepgegevens van 

meerdere maanden werden geanalyseerd en in het proces werden dienstverantwoordelijken, 

personeel en gebruikers betrokken. De wijzigingen worden stap voor stap in 2014 ingevoerd, 

worden opgevolgd en zullen geëvalueerd worden na een proefperiode. 

Verder werden er in 2013 bijkomende maatregelen genomen om de rendabiliteit van ADO Icarus te 

verhogen. Sommige van deze maatregelen hebben pas op langere termijn effect: 

 op de raad van bestuur van december 2013 werd beslist een halftijdse stafmedewerker 

communicatie en fondsenwerving in dienst te nemen 

 er werd een nieuw contract afgesloten met een GSM-operator met lagere tarieven  

 er werd overgeschakeld naar een andere energieleverancier met lagere tarieven 

 het onderhoudscontract voor de servers, PC’s en laptops werd heronderhandeld. 
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H5 NIEUWE PROJECTEN  

Brussel 

Het zorgvernieuwend en sectoroverschrijdend project van ADO Icarus bevond zich in 2013 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”. In essentie bestaat dit 

project uit een woon- en zorgcentrum dat zich richt op ouderen en zorgbehoevenden, een 

gemeenschapscentrum en een bibliotheekfiliaal dat zich richt op de gehele bevolking. Ook zal een 

ADL-centrale voor ondersteuning van personen met een handicap deel uit maken van het project. 

Het bouwcomplex omvat meerdere functies:  

 Een dagverzorgingscentrum en zorgknooppunt / 

lokaal dienstencentrum, als vitaal deel van de 

woonzorgzone; 

 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. 

Op woensdag 25 september 2013 vond de 

officiële opening plaats van het Lokaal 

dienstencentrum in de zaal Familia, Frans 

Vekemansstraat in Neder-Over-Heembeek. Na 

een welkomstwoord door Alex Verheyden, 

adjunct algemeen directeur van ADO Icarus, 

en Conny Roekens, centrumleider van het 

lokaal dienstencentrum, werd een toespraak 

gegeven door: 

 VGC collegelid Brigitte Grouwels, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid & Gezin, Media en 

Patrimonium 

 Jef Van Damme – afgevaardigd door Vlaams minister Pascal Smet, bevoegd voor 

Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel. 
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Het Lokaal Dienstencentrum was in 2013 drie 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 2013 121 unieke gebruikers werden geregistreerd 

alsook 9 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. Gedurende deze periode zal het Lokaal Dienstencentrum 

toewerken naar een erkenning door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarnaast heeft 

de centrumleider heel wat concrete doelstellingen voorop gesteld die in 2014 gerealiseerd dienen 

te worden.  

In het najaar van 2013 werd in Brussel gestart 

met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). 

Brussel is een moeilijke context om in te werken. 

Maar dankzij de samenwerking met het 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel krijgt het “Pieter 

& Pauwel”-project geleidelijk aan meer vorm.  

Eveneens werd in het najaar de idee ‘opstart van 

een inclusiecafé’ gelanceerd door de denktank PmH dewelke ook in het LDC tot stand kwam. 

Hiervoor zal in 2014 een projectsubsidie worden ingediend. 

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

Nadien zullen de overlegvergaderingen plaatsvinden tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

de architect en de bouwheer. In functie van de opmerkingen van stedenbouw worden de plannen 

vervolgens aangepast. Verwacht wordt dat half september 2014 de bouwvergunningsaanvraag kan 

ingediend worden, in maart 2015 kan dan gestart worden met de bouwwerken. Vermoedelijk zal de 

opleveringsdatum zich in de zomer van 2016 situeren. 

Nieuwbouw Diest 

In 1997 ontving ADO Icarus vzw een erkenning voor een dienst voor zelfstandig wonen in Diest. De 

ondersteuning startte op 1 juni 1997 op een voorlopige locatie, namelijk de wijk ‘Speelhof’. Deze 

woningen zijn slechts minimaal aangepast en dus niet geschikt voor personen met een ernstige 

fysieke handicap. 

Omwille van heel wat administratieve verwikkelingen duurde het 15 jaren eer de woonwijk 

‘Bergveld – Den Ren’ werd gebouwd. Deze locatie bevindt zich op een 300-tal meter van de huidige 

woningen in het ‘Speelhof’. 
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In 2013 kreeg de nieuwe woonwijk met 93 sociale woningen gestalte. ADO Icarus zal er beschikken 

over 14 woningen: 12 ADL-woningen met 2 slaapkamers en twee ADL-woningen met 3 

slaapkamers. De woningen zijn zeer ruim (+/- 140 m²) en beschikken over alle modern comfort, 

tuin, carport en berging. Het Toegankelijkheidsbureau werd ingeschakeld om adviezen omtrent het 

toegankelijk maken van de woningen te formuleren. Aangezien ADO Icarus in de nieuwe wijk over 

meer woningen zal beschikken dan nu het geval is, zullen er naast de bewoners van de huidige 

ADL-cluster ook een aantal nieuwe gebruikers kunnen inhuizen. Bovendien zal ADO Icarus in de 

huidige ADL-cluster nog een aantal woningen behouden voor personen met een minder zware 

ondersteuningsnood.  

De verhuis naar de nieuwe dienst is voorzien voor de zomer van 2014. 

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. 

In 2013 werd het bouwdossier voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in orde 

gebracht. Daarnaast werd er verder gewerkt aan de bouwplannen. Het resultaat hiervan is dat er 

twaalf woningen voorzien worden in een oud klooster.  

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij 

‘De Mandel’. De eerste plannen werden begin 2013 voorgesteld. De kostprijs van het totale project 

bleek in eerste instantie echter te hoog te liggen omwille van het voorzien van een verhoogde 

ondergrondse parking. Daarom werd in 2013 gewerkt aan nieuwe bouwplannen. Voor de inrichting 

en aanpassingen van de twaalf ADL-woningen die in het nieuwe project voorzien worden, wordt 

beroep gedaan op de architecten van het Toegankelijkheidsbureau. 

Op 17 september 2013 vond voor de buurtbewoners van het bouwproject een infovergadering 

plaats in het dorpshuis van Emelgem. Een plenaire vergadering voor alle betrokken actoren had 

plaats op vrijdag 20 september 2013. Marleen Notebaert, dienstverantwoordelijke van Kortrijk en 

Menen, is nauw betrokken bij het uitbouwen van deze derde dienst voor zelfstandig wonen in de 

provincie West-Vlaanderen. 

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

op. In de loop van 2013 ontving ADO Icarus van het VAPH een verlenging van de erkenning van de 

voorafgaandelijke vergunning van 01/01/2014 tot 31/12/2015. 
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 H6 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 

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. Twintig gebruikers maakten in 

2013 gebruik van het aanbod van DC Icarus en per 31/12/2013 waren er zes personeelsleden in 

dienst. 

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 2013 actief. In 2013 deden 36 

patiënten beroep op de verpleegdienst Curatio en waren er 15 

personeelsleden in dienst.  
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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 2013 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.  

Een van de vernieuwingen is dat er een NOC-team opgericht 

werd bestaande uit personeelsleden van de partners die 

gedurende een aantal uur per week werden vrijgesteld voor 

NOC. Ook ADO Icarus zag het belang van het NOC en stelde 

eveneens een personeelslid 9 uur per week vrij om voor NOC te werken. 
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Een andere vernieuwing is dat er een duidelijke afbakening gebeurt van de opdrachten van NOC: 

 Het opnemen van het CRZ Contactpersoonschap en zorgbemiddeling indien de persoon met een 

beperking nood heeft aan VAPH-ondersteuning. 

 Het uitvoeren van de intakes van een aantal partners van NOC ter voorbereiding van opnames 

in de verschillende voorzieningen. 

 Trajectbegeleiding waarbij we personen met een (vermoeden van) beperking met 

veranderingsvragen oplossingen willen bieden. Hierbij wordt beroep gedaan op het netwerk van 

de cliënt, reguliere diensten en gespecialiseerde diensten.  

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 dagelijks geopend is van 9u tot 13u. 

Gedurende het werkjaar 2013 bleek duidelijk dat NOC aan bekendheid gewonnen heeft waardoor 

het aantal aanvragen geleidelijk aan steeg. Tevens bleek uit de evaluatie die eind 2013 werd 

uitgevoerd door het NOC-Team dat er in 2014 een aantal werkpunten dienden uitgevoerd te 

worden.  

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 2013 heeft De Akkerboom zijn doelgroep en het 

activiteitenaanbod sterk kunnen verruimen. Dankzij de inzet 

van de klusjesmannen van ADO Icarus zijn er een aantal 

aanpassingen gebeurd om de boerderij en het 

activiteitenaanbod nog toegankelijker te maken: er zijn 

klinkerpaden aangelegd, er is aangepast gereedschap 

aangekocht en ontworpen met behulp en advies van de 

gebruikers. De Akkerboom is voor vele personen met een 

beperking nog steeds de ideale dagactiviteit. 
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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. 

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

kenniscentrum. 

Samenwerking met Toegankelijkheidsbureau 

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

de bouwplannen voor de ADL-woningen. In 2013 werd beroep gedaan op de expertise van het 

Toegankelijkheidsbureau voor wat betreft: 

 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. 

KLAVIS: Internationaal samenwerkingsproject 

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

vertegenwoordigd zijn 

In 2013 werden binnen Klavis het internationaal samenwerkingsproject ‘Missing Link’ en het 

Bulgaars-Belgisch project  NEW START(Europees Sociall Fonds) georganiseerd  

Internationaal samenwerkingsproject  

MISSING LINK 

(GRUNDTVIG PARTNERSHIPS PROGRAMME) 

Situering en doelstellingen van het project 

Het partnerschapsproject ‘Missing Link’, gefinancierd door het Europse Grundtvig programma, loopt 

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

Het project is een vervolg op het PREVI-project dat focuste op de oprichting van centra voor 

vroegdetectie en vroegbegeleiding in Bulgarije en Roemenië. Tijdens de realisatie van het project 

PREVI stelden de projectpartners vast dat ouders van kinderen met een beperking in Bulgarije, 

Roemenië en andere Oost-Europese landen niet of nauwelijks worden erkend en betrokken bij de 

opvang en opvoeding van hun kind.  
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Juist omwille van deze cruciale rol van ouders en/of pleegouders in de opvang en opvoeding van 

kinderen met een beperking wil het project Missing Link ouders van deze kinderen uit verschillende 

Europese landen informeren, motiveren, ondersteunen en opleiden zodat zij hun taak als ouder ten 

volle kunnen opnemen.  

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’.  

Projectactiviteiten 

Om de projectdoelstellingen te realiseren worden 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. Omdat de organisatiers uit Roemenië en 

Bulgarije, kernpartners van het project, niet weerhouden werden, werd de realisatie van deze 

projectdoelstelling erg bemoeilijkt. Bovendien zijn een aantal van de overblijvende 

projectpartners niet of nauwelijks actief op het vlak van de opvang en ondersteuning van 

gehandicapte kinderen.  

 Organisatie van werkbezoeken en workshops voor de ouders en medewerkers in de 

verschillende partnerlanden.   

Het eerste werkbezoek (vooral bedoeld als officiële start van het project) vond van 5 

tot 8 november 2012 plaats in Genk en Hasselt (België). Dit bezoek richtte zich 

voornamelijk tot de directie en het management van de respectievelijke partners. Tijdens dit 

werkbezoek maakten de partnerorganisaties kennis met elkaar, werd het activiteitenprogramma 

van het project aangepast en werd  het ‘Partnership Agreement’ (een soort van 

samenwerkingscontract) besproken en goedgekeurd.    
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De volgende twee werkbezoeken vonden plaats in Istanbul (Turkije) van 6 tot 9 juni 2013 en in 

Göteborg (Zweden) van 1 tot 4 oktober 2013. Tijdens deze werkbezoeken werd toelichting 

gegeven bij de wijze waarop kinderen met een handicap in de repectieve landen 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.  

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.    

Het laatste werkbezoek in het kader van het project Missing Link vindt plaats in Birmingham 

(Engeland) 

van 5 tot 8 mei 2014. Tijdens dit laatste werkbezoek 

zal ook de slotconferentie van het project worden 

georganiseerd. Tijdens deze conferentie zullen de 

resultaten van het project worden voorgesteld 

 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 (gepland voor voorjaar 2014).  

  



 

41 

 

Bulgaars-Belgisch project   

NEW START 

(Europees Sociall Fonds) 

Voorgeschiedenis 

Het Social Centre Burgas is een vrij nieuwe en kleine 

organisatie die diensten aanbiedt aan een aantal mensen met 

een fysieke of meervoudige handicap uit de Bulgaarse stad 

Burgas, gelegen aan de Zwarte Zee. De organisatie ontstond 

als verlengstuk van een jarenlange samenwerking tussen de 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en het NSRC (het 

National Social Rehabilitation Centre) uit Bulgarije.  

In het kader van die vroegere samenwerking steunden Eddy Denayer, Jaak Geurts en Viviane Sorée in 

het verre en in het recente verleden verschillende projecten en initiatieven van het Social Centre 

Burgas.  

Op vraag van Marionela Stoianova, directrice van het centrum, en op voorstel van Eddy Denayer 

schreef Jaak Geurts, projectmanager van ADO Icarus, een project uit met als doel het opzetten van 

een kleinschalig experiment rond het invoeren van het PAB-systeem in de stad Burgas.  

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. Het 

project werd, een beetje tegen de verwachtingen in, goedgekeurd en gefinancierd door de Bulgaarse 

regering.      

Titel en partners van het project  

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) 

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.  

Om tot de invoering van een PAB-systeem te komen moeten een aantal voorwaarden vervuld 

worden en een aantal doelstellingen worden gerealiseerd:  
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 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 system 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 

De projectaanvraag voorziet in het opzetten en realiseren 

van een aantal activiteiten die leiden tot de invoering van 

een PAB-systeem in de stad Burgas  te komen.  

Een aantal van deze activiteiten werd reeds in 2013 

gerealiseerd:  

 Organisatie van een uitwisseling van ervaring en 

kennis tijdens een werkbezoek in België. 

Dit werkbezoek vond plaats van  18 tot 22 september 2013. Tijdens dit bezoek werden een aantal 

afspraken gemaakt in verband met de realisatie van de projectac tiviteiten. Ervaringen rond het 

gebruik van PAB werden uitgewisseld met ADO Icarus en Onafhankelijk Leven. En met de 

verantwoordelijken van het VAPH  werd overleg gepleegd over de mogelijkheden en 

moeilijkheden van de invoering van een PAB-systeem in Bulgarije .  

 Inrichting van een Openingsconferentie in Burgas om het project kenbaar te maken.  

Jaak Geurts vertegenwoordigde, als projectverantwoordelijke,  ADO Icarus tijdens de openings-

conferentie die plaatsvond van  21 tot 23 juli 2013. Via een powerpoint presentatie werden de 

basisprincipes van het PAB en de doelstellingen  en activiteiten van het project in Burgas 

voorgesteld aan potentiële gebruikers en assistenten, aan dienstverlenende organisaties en aan 

de plaatselijke overheden.    

 Organisatie van een vierdaagse training voor de gebruikers en persoonlijke assistenten die door 

de plaatselijke partnerorganisaties werden geselecteerd.  
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Van 2 tot 6 december 2013 organiseerde ADO Icarus, samen met het Social Centre Burgas, de 

opleiding van de kandidaat-gebruikers en kandidaat-assistenten die door het Social Centre, 

samen met de verantwoordelijken van de stad Burgas, werden geselecteerd.  

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. Een aantal trainingsmodules werden 

aangeboden aan de ganse groep van gebruikers én persoonlijke assistenten. Deze unieke aanpak 

zorgde er voor dat beide groepen op een ongedwongen manier konden kennismaken  met elkaar 

en met elkaars vragen en verwachtingen.    

Op 6 december werd de training afgesloten met de vertoning van de film ‘Intouchables’ en de 

uitreiking van de diploma’s.  

 Introductie en opstart van het PAB-systeem.  

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

de stad Burgas de gebruikers die hun ondersteuning gaan 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.    

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

gebruikt.  

In de loop van 2014 zal het oproepsysteem van ADO 

Icarus worden toegelicht aan de faculteit informatica van 

de universiteit van Burgas. Samen met Luc De Wulf, die 

voor dit onderdeel van het project ADO Icarus 

vertegenwoordigt, zullen professoren en studenten van 

de universiteit een Bulgaarse versie van het 

oproepsysteem uitwerken. In de loop van 2014 zal het systeem 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 (gepland voor 2014-2015).  

 Uitwerking van een handboek dat de verspreiding van het concept van PAB in Bulgarije kan/moet 

mogelijk maken (gepland voor 2014-2015)..  

Slotconferentie met de bekendmaking van de resultaten van het project aan gebruikers, assistenten , 

de dienstensector, de overheden en het brede publiek (gepland voor 2015).
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H7 BESTUUR  

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2013 27 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Marcella De Wijngaert 

Willy Camps Dirk Gryseels Liliane Lemmens 

Josée Vanroy Eddy Herrebout Maarten Carmans 

Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Inge Ranschaert Danny Reviers 

Jo Bollen Georges Couck Paul Droogmans 

Greta Daniëls Jokke Rombauts Marc Van Leynsele 

Kathleen Van Looy Janna Lange Sarah Stemgée 

Hélène Thijs Reinhart Niesten Benny Forier 

De algemene vergadering kwam samen op 26 juni 2013.  

 

Raad van bestuur 

Op 31 december 2013 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Marcella De Wijngaert Benny Forier 

Willy Camps Dirk Gryseels Liliane Lemmens Janna Lange 

Josée Vanroy Sarah Stemgée Maarten Carmans Hélène Thijs 

Jokke Rombauts Chris Iemants Rita Jonkmans Kathleen Van Looy 

Greta Jacobs Inge Ranschaert Georges Couck Reinhart Niesten 
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Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Willy Camps 

  
Ondervoorzitter Chris Iemants 

  
Schatbewaarder Jan Creemers 

  
Secretaris Kathleen Van Looy 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2013 op volgende data: 

 9 januari  20 februari  26 juni  23 oktober 

 30 januari  24 april  28 augustus  18 december 

 

 

Dagelijks bestuur 

 

Het dagelijks bestuur was op 31 december 2013 samengesteld uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur stuurt de dagelijkse werking van de organisatie, bereidt de vergaderingen 

van de raad van bestuur en van de algemene vergadering voor en waakt over de uitvoering van de 

beslissingen die door de raad van bestuur en door de algemene vergadering genomen werden. 

Willy Camps Voorzitter 

  
Eddy Denayer Algemeen directeur 

  
Kathleen Van Looy Bestuurder 

  
Alex Verheyden Adjunct algemeen directeur 

  
Micheline Dereyck Financieel directeur 


