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HIGHLIGHTS 2017  

 

Invoering persoonsvolgende financiering (PVF) 

Reeds in 2010 werd het perspectiefplan 2020 gelanceerd door minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. 

Het doel van dit plan is enerzijds het bieden van zorggarantie voor 

de zwaarst zorgbehoevenden en anderzijds het omvormen van de 

gehandicaptensector naar een vraaggestuurde zorg met goed 

geïnformeerde gebruikers. Eén van de belangrijkste onderdelen van 

dit plan was de invoering van de persoonsvolgende financiering 

(PVF) die op 1 januari 2017 definitief van start ging. 

Persoonsvolgende financiering is een methodiek waarbij de 

rechtstreekse subsidiëring van voorzieningen en diensten integraal 

wordt omgebogen naar een financiering van de gebruikers. Zij worden m.a.w. budgethouders.  

De gevolgen van deze wijzigingen zijn groot. Gebruikers worden veeleer klanten die zich begeven op 

een markt van vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders. Het aanbod voor gebruikers van ADO 

Icarus dat vroeger beperkt was tot ADL-assistentie, werd naar aanleiding hiervan een pak breder. 

Deze nieuwe werkwijze komt zonder meer ten goede aan de gebruikers. ADO Icarus onderschrijft 

dan ook ten volle de principes van deze persoonsvolgende financiering. Tegelijk dienen zich ook heel 

wat bedreigingen aan voor de organisatie waar we ons bewust van moeten zijn:  

- met het wegvallen van de erkenning ‘zelfstandig wonen’, wordt de organisatie veel 

kwetsbaarder. Gebruikers die hun overeenkomst opzeggen, nemen immers hun 

persoonsvolgend budget weg uit de organisatie.  

- met het wegvallen van de erkenning ‘zelfstandig wonen’, wordt ook het besluit van de 

Vlaamse Regering dat voorziet in de koppeling van de woning aan de ondersteuning herzien.  

- de concurrentie aan zorgvormen die fysieke assistentie aanbieden is ontzettend groot. Gezien 

ook ondersteuning buiten de gehandicaptensector kan besteed worden, is ook de kostprijs 

veel lager. Bij uitstek personen met een lichamelijke beperking, benutten volop de 

mogelijkheden hiervan.  

- Door de individualisering van de ondersteuning, komt de onderlinge solidariteit in de 

organisatie sterk onder druk te staan.  

- De persoonsvolgende financiering is voor veel budgethouders een complex gegeven met veel 

nood aan duiding vanuit de organisatie.  

Naast de nieuwe context, de opportuniteiten en bedreigingen die gepaard gaan met de invoering van 

de PVF, is ook het transitietraject dat het VAPH ontwikkelde om de persoonsvolgende financiering te 

implementeren, een zeer arbeidsintensief en complex traject geweest; en nog steeds, gezien dit 

traject allerminst afgerond is. De overheid wil met de overgang naar persoonsvolgende financiering 

immers ook een herverdeling van de middelen realiseren. Reeds in 2016 ging men van start met 

deze transitie. Het is echter allerminst een rechtlijnig proces. Onduidelijkheden, uitstel en 

aanpassingen aan dit traject hebben tot zeer veel frustratie en onzekerheid geleid, zowel bij 
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budgethouders als bij ADO Icarus. ADO Icarus heeft zowel via haar werkgeversorganisatie (SOM 

vzw), als rechtstreeks naar het VAPH deze problematieken aangekaart. De combinatie van de risico’s 

als gevolg van de persoonsvolgende financiering met het problematische transitietraject zijn immers 

nefast voor het ondernemerschap van de organisatie. 

 

Reorganisatie ADO Icarus  

Net als alle zorgaanbieders, moet ook ADO Icarus haar aanbod en organisatie herwerken als gevolg 

van de persoonsvolgende financiering (zie hierboven). Daarbij was het uitgangspunt van de 

organisatie om in een context waarin het accent meer komt te liggen op ondernemerschap en 

efficiëntie, de troeven van de organisatie uit te spelen in plaats van deze weg te gooien. De sterkte 

van de organisatie is immers de sterke focus op de gebruikers door middel van de 

ervaringsdeskundigheid in de organisatie (betrokkenheid bij de aanwerving en evaluatie, 

gebruikersraden,..). ADO Icarus zag in de persoonsvolgende financiering net de mogelijkheid om 

verder in te zetten op deze vraagsturing in haar ondersteuningsaanbod.  

De wijze waarop dit vooral vorm kreeg was via de kostprijsbepaling van ons ondersteuningsaanbod. 

We wilden daarbij graag ruimte maken in het persoonsvolgend budget voor de budgethouders die 

hun dienstverlening bij ons inkopen. Door middel van een specifiek kostprijsbeleid waarbij niet het 

volledige budget dient besteed, komt er immers ruimte voor budgethouders om ook andere vormen 

van dienstverlening in te kopen, intern of extern, die tegemoetkomt aan hun noden. Zodoende 

kunnen budgethouders naast hun ADL-assistentie hun budget bijvoorbeeld ook besteden aan het 

inkopen van een persoonlijke assistent, vrijwilligers een onkostenvergoeding betalen, 

dienstencheques inkopen, enz… 

Met deze specifieke aanpak van het persoonsvolgend budget, wil ADO Icarus zich als een 

aantrekkelijke dienstverlener positioneren. De keerzijde hiervan is evenwel dat er ruimte gemaakt 

moest worden in de personeelsbezetting die tot op heden werd ingevuld met ADL-assistentie. 

Concreet werd dit mogelijk gemaakt door middel van een efficiëntere inzet van de ADL-assistentie. 

In elke dienst van ADO Icarus werd daarom overgegaan tot ontslagen. De eerste piste om dit te 

realiseren, was via een collectief ontslag. De intentie tot collectief ontslag, die aanvankelijk werd 

bekendgemaakt aan de leden van de ondernemingsraad, was op dat moment nationaal nieuws als 

het ‘eerste collectief ontslag in de gehandicaptenzorg als gevolg van de persoonsvolgende 

financiering’.  

Reacties bleven niet uit. Jammer genoeg werd dit ontslag verkeerd begrepen als het resultaat van 

een gebrek aan sociaal ondernemerschap en innovatie. Het tegendeel is echter waar. In tegenstelling 

tot de meeste voorzieningen die binnen de persoonsvolgende financiering hun bestaande werking 

gewoon continueerden, zette ADO Icarus hiermee een gedurfde stap om haar werking aan te passen 

teneinde te kunnen overleven in de nieuwe werkingscontext. Finaal bleek de procedure van collectief 

ontslag niet nodig en werd ook het aantal ontslagen drastisch ingeperkt. Het is niettemin zo dat met 

de innovatieve idee van kostprijsbepaling een zekere imagoschade gepaard is gegaan.  
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Invoering nieuw ondersteuningsaanbod 

2017 was echter ook een jaar waarin ADO Icarus naarstig gebouwd heeft aan een nieuwe toekomst; 

niet in het minst door middel van de zogenaamde ‘menukaart’. Hierin heeft ADO Icarus haar aanbod 

volledig opnieuw vorm gegeven. Voor elk aanbod werd een kostprijs bepaald en werden de 

modaliteiten en voorwaarden bepaald. Er werd een kostprijssjabloon ontwikkeld waarmee de 

regiomanagers lokaal aan potentiële klanten onmiddellijk de prijs en afspraken van het aanbod 

kunnen toelichten.  

Ons ondersteuningsaanbod van A tot Z is volledig raadpleegbaar op onze website via deze link. 

 

Start zelfroosteren in alle diensten 

Na een grondige evaluatie door de medewerkers en regiomanagers van het project zelfroosteren in 

de regio’s Halle Kortrijk en Menen, werd er in 2017 (na 2 jaar) beslist om het zelfroosteren in te 

voeren in alle andere regio’s . 

Na de nodige voorbereidingstijd van enkele maanden voor het 

programmeren van Timecare (invoering gegevens 

medewerkers, invoering van roostergegevens, instellen van 

het programma), voor het opleidingen medewerkers en 

regiomanagers (planners), werd de maand november 2017 de 

eerste maand waarin alle assistenten van ADO Icarus hun 

eigen werkrooster zelf mochten samenstellen. Er is nog steeds 

onwennigheid in zowel het gebruik van de applicatie als bij het zelfroosteren, maar algemeen mag 

gesteld worden dat het zelfroosteren toch positief wordt ervaren. 

De vorige opstart heeft aangewezen dat een nauwe opvolging en indien nodig snelle (tijdelijke) 

bijsturingen belangrijk zijn voor het slagen van het project. 

In een laatste fase zal het zelfroosterprogramma in 2018 gekoppeld worden aan het loonprogramma 

om ook op dit niveau efficiënter te kunnen werken. 

 

Nieuwe dienst voor zelfstandig leven Emelgem (Izegem) volzet bij 

opening 

Op 1 september is ons elfde centrum voor zelfstandig leven in Emelgem bij Izegem geopend. Ook 

de dienstverlening is succesvol gestart. Al vanaf de start waren alle aangepaste woningen die 

verbonden zijn aan onze dienstverlening verhuurd. 

http://www.ado-icarus.be/wat-doen-wij
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Ons centrum is ondergebracht in de volledig 

vernieuwde kloostersite in de Prinsessestraat. In 

totaal zijn er tweeëntwintig aangepaste 

appartementen voorzien. Twaalf hiervan worden 

door ADO Icarus verhuurd en voorzien van 

24/24u-permanentie. Ook zijn er intussen een 

aantal cliënten die gebruik maken van 

ondersteuning op afspraak en de huishoudhulpen 

van onze zustervzw DC Icarus. 

 

Er werd onlangs ook een officieel openingsmoment georganiseerd door de bouwmaatschappij De 

Mandel. Hierop waren een aantal prominenten aanwezig, zoals de burgemeester en schepenen van 

Izegem en de voorzitter en directeur van De Mandel. En natuurlijk heel wat buurtbewoners en nieuwe 

bewoners, die zopas hun intrek namen in het bouwproject. Ook ADO Icarus was goed 

vertegenwoordigd door personeel, cliënten en directie. 

  

Intussen leren in Emelgem de buurtbewoners en ADO Icarus steeds beter kennen. Onze collega’s 

flyeren regelmatig zodat de buurtbewoners weten dat ook zíj baat kunnen hebben bij onze dienst 

(vb. via de alarmassistentie voor senioren en de dienstencheques). En andersom. Zo nam lokale 

bakker Kris bijvoorbeeld maatregelen opdat onze cliënten ook met hun rolstoel binnen kunnen in de 

bakkerij. 

 

 

Frit fret festijn in Neder-Over-Heembeek voor nieuw busje ADO 

Icarus 

De vzw ‘de Vriendenkring ADO Icarus Heembeek’ kan terugblikken op een bijzonder geslaagd Frit 

fret festijn. Hun eerste evenement werd talrijk bijgewoond en gesponsord. Deze vzw werd eind vorig 

jaar opgericht vanuit een heel aantal Heembekenaren. ADO Icarus heeft in hun gemeente een Lokaal 

Dienstencentrum, waar we activiteiten en dienstverlening aanbieden voor ouderen en mensen met 

een beperking.  

 

Sinds onze opstart (vier jaar geleden) herleeft Heembeek volgens haar inwoners weer een beetje. 

Inwoners zeggen bij ons een warme stek te vinden om hun dag door te brengen. 

Behalve de centrumverantwoordelijke Conny Roekens 

zijn er 27 vrijwilligers actief. Terwijl Conny 

huisbezoeken doet, zetten de vrijwilligers hun 

talenten in om er elke dag weer een speciale dag van 

te maken. Vandaag bereiken heel wat 

Heembekenaren het centrum zonder problemen! 

Maar een grote groep mensen - die het centrum nog 

meer nodig hebben - geraken er zonder hulp niet!  

Zowel de heuvelachtige omgeving als de fysieke 

mogelijkheden liggen hier aan de basis. In een straal van 1 km van het Lokaal Dienstencentrum 
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wonen zoveel zorgbehoevende ouderen die omwille van hun beperkte mobiliteit niet tot in het lokaal 

dienstencentrum geraken. Vaak geraken deze mensen sociaal geïsoleerd!    

 

Deze frustratie werd niet langer verdragen door de lokale gemeenschap. Zo kreeg een lokale 

beenhouwerij samen met andere sympathisanten de idee hun schouders te zetten onder een nieuwe 

vzw ‘de Vriendenkring ADO Icarus Heembeek’. Met als 1ste belangrijke doel: geld inzamelen voor de 

aankoop van een aangepaste minibus! Tijdens het weekend van zaterdag 11 maart was er dan het 

1ste Frit Fret Festijn waarop we hoopten op veel inschrijvingen. Het werden er meer dan 400! 

Buurtbewoners, plaatselijke verenigingen, handelaars, iedereen was van de partij! Iedereen kwam 

zijn/haar steentje bijdragen. Heel wat handelaars waren ook bereid een financieel duwtje in de rug 

te geven. Waarvoor dank! Het eetfeest bracht mensen samen, die elkaar al een hele tijd niet meer 

gezien of gehoord hadden. Van gemeenschapsvorming gesproken. Iedereen hoopt dat het busje er 

snel zal zijn!     

 

In Neder-Over-Heembeek staat immers naast het lokaal 

dienstencentrum de opstart van een NIEUWE 

ondersteuningsdienst voor personen met een 

lichamelijke beperking in de steigers. Ook voor deze 

dienst zal een aangepast minibusje een meerwaarde zijn. 

 

De nieuwe vzw koos ervoor om niet alleen via fondsen en 

subsidies aan middelen te geraken, maar wil vooral 

inzetten op de gemeenschap. Samen dingen realiseren, verbondenheid creëren en solidariteit 

stimuleren moest mee aan de basis liggen. Daar zijn ze, samen met ons centrum in Neder-Over-

Heembeek alvast in geslaagd! 

 

 

Communicatie in 2017 omtrent evaluatie oproepsysteem 

 
Een goedwerkend oproepsysteem is en blijft een voorwaarde om een kwaliteitsvolle dienstverlening 

te kunnen bieden. Om die reden besloot de directie om een globale evaluatie van het oproepsysteem 

uit te voeren. Er werd een enquête gehouden bij alle regiomanagers, bij 16,5% van de assistenten 

en bij 19,5% van de gebruikers.  

Er werd onder meer gepolst naar het gebruiksgemak van de apparatuur, de problemen die zich 

voordoen en naar verbetervoorstellen. De resultaten werden besproken op het dagelijks bestuur. De 

belangrijkste problemen werden besproken en aan de technische werkgroep werd de opdracht 

gegeven een actieplan op te stellen voor de belangrijkste issues die uit de bevraging naar voor 

kwamen. Hieronder volgt een kort overzicht. 

De gebruiker kan geen oproep plaatsen 

Het belangrijkste probleem dat uit de bevraging naar voor kwam, was dat enkele gebruikers 

aangeven soms geen oproep te kunnen plaatsen: “de oproep kwam niet binnen bij de assistenten”, 

“het systeem lag plat”, “ik kon geen oproep plaatsen”,  … Alhoewel dit niet zo vaak voorkwam, is dit 

wel essentieel. In sommige diensten komt dit meer voor dan in andere.  
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Het actieplan hield in dat in elke dienst twee gebruikers nauwgezet bijhielden gedurende twee weken 

wanneer zich dit voordeed, welke boodschap er door het systeem eventueel werd gegeven, of ben 

een bieptoon of bezettoon hoorde en zo meer. 

Op dit moment worden de resultaten hiervan geanalyseerd.   

Problemen met betrekking tot de communicatie 

We stelden vast dat er zich ook heel wat problemen 

voordoen rond zowel de onderlinge communicatie 

tussen assistenten, regiomanagers en gebruikers als 

de communicatie vanuit de organisatie rond 

bijvoorbeeld de nieuwe functionaliteiten van het 

oproepsysteem. 

Het actieplan hield in dat er een raster opgemaakt 

wordt met wie in welke situatie wat moet doen. Dit raster wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 

2018.  

Suggesties 

De ondervraagden hadden ook een aantal suggesties en verbetervoorstellen met betrekking tot het 

oproepsysteem. Deze worden in het voorjaar 2018 in een panel besproken worden, dat bestaat uit 

gebruikers, assistenten,  een regiomanager, twee leden van de directie, de technicus en een externe 

partij. 

Uiteraard kwamen er ook tal van positieve bevindingen naar boven. Meer bepaald over de informatie 

die men krijgt over de werking van het oproepsysteem, de handleidingen die zijn opgesteld en de 

FAQ’s. Er werd ook aangehaald dat de snelheid waarmee de meeste problemen opgelost worden 

goed is. 

 

Music for Life goed voor 12.000 euro! 

Eind 2017 zijn er weer heel wat acties georganiseerd voor en door ADO Icarus in het kader 

van Music for Life. Deze brachten samen zo’n 12.000 euro op. Dat geld zal in de eerste 

plaats gebruikt worden voor de aankoop van een aantal nieuwe fietsen voor de 

assistenten, die zich tussen de gebruikers verplaatsen. Voorts zal de organisatie 

investeren in de optimalisatie van onze oproepsoftware. Deze is van cruciaal belang voor 

goedwerkende diensten. 

 

Halle is met stip de dienst waar de meeste acties werden georganiseerd, goed voor een opbrengst 

van zo’n 6.500 euro. Zij hebben ervoor gekozen om een stuk van dat bedrag te gebruiken om 

wekelijks een vrijwilliger in te schakelen tijdens een druk moment op de ADL-centrale. Dit is zowel 

interessant voor de gebruikers (die hun wachttijd na het plaatsen van een assistentieoproep zien 

verkorten) als voor de assistenten (die versterking krijgen tijdens een piekmoment). Hieronder een 

kort overzicht van de verschillende acties. 
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Miet Boonen: Pannenkoekenfestijn & verkoop van speculaas, gebak en zelfgemaakte 

kerstkaarten 

Jaarlijks trouw op post is onze cliënte Miet Boonen uit Hasselt. 

Samen met haar mama Lea organiseerde ze in november 

2017 voor het eerst een groot pannenkoekenfestijn. Ze 

kregen hierbij heel wat hulp van assistenten en andere 

personeelsleden van ADO Icarus, familie en vrienden. De 

pannenkoeken vielen in de smaak, de sfeer zat goed en 

iedereen was tevreden. De opbrengst van het festijn bedraagt 

845 euro.  

Behalve pannenkoeken bakten Miet en haar entourage ook nog kilo’s lekkere speculaas en gebak 

(biscuit). Voornamelijk Miets speculaas is intussen een gekend begrip binnen ADO Icarus en 

vermoedelijk ook ver daarbuiten.  

 

De opbrengsten van de baksels allerlei bedraagt 860 euro. 

Ten slotte was Miet ook nog eens maanden in de weer met het maken van mooie kerstkaarten, die 

alles samen ook nog eens 150 euro opbrachten. Weeral supergoed gedaan! 

 

Dienst Halle: Mountainbiketocht en marktkraam 

In samenwerking met de Dworpse bikers organiseerde 

de dienst voor zelfstandig leven in Halle op 23 december 

een mountainbiketocht van Halle naar Wachtebeke, 

waar op dat moment de warmste week plaatsvond. Meer 

dan veertig fietsers trotseerden de kou vertrokken om 

8u ’s morgens richting het domein Puyenbroeck. Na een 

lunch in De Loods in Hofstade (met dank aan Spar Halle 

en De voedselbanken) kwamen ze ongehavend aan met 

een cheque van 4.000 euro. Na aankomst mochten de 

deelnemers een filmpje opnemen, dat je kan bekijken via 

http://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/de-warmste-mountainbiketocht. Zelfs na de rit bleef de 

sponsoring binnenkomen. Op 31 januari is de sponsoring afgesloten op 5360 euro.  Dit is werkelijk 

een prachtig resultaat, te meer gezien de korte tijdspanne waarin de actie is opgezet.  

 

Een aantal collega’s uit Halle werden ook opnieuw ‘marktkramer-voor-één-dag’ en verkochten 

kerstrozen en wafels op de markt. Eén van de assistenten schreef hierover een leuk verslag, dat je 

hier kan lezen! De verkoop bracht, na aftrek van alle kosten, zo’n 1.100 euro op. 

 

Wafelverkoop 

Niet alleen in Halle verkochten we wafels, ook de collega’s van de centrale zetel en van andere 

diensten voor zelfstandig leven doorheen Vlaanderen gingen aan de slag. Dat leverde 1.543 euro 

op. 

 

 

 

http://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/de-warmste-mountainbiketocht
http://www.ado-icarus.be/single-post/2018/02/27/Marktkramervooreendag
http://www.ado-icarus.be/single-post/2018/02/27/Marktkramervooreendag
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Firma Egberghs: De warmste boom 

Het Hasselts bedrijf Egberghs, dat zich onder meer bezighoudt met alle 

mogelijke manieren van printen en gepersonaliseerde communicatie, koos ADO 

Icarus als goed doel voor de actie “De warmste boom”. Het bedrijf verkocht 

hoogwaardige kartonnen kerstbomen met verschillende opdrukken. Een 

gedeelte van de opbrengst, namelijk 1.000 euro, hebben ze aan ADO Icarus 

geschonken.   

 

Jos Willems: Mondschilderij 

Onze cliënt Jos Willems (Zolder) maakte een prachtig mondschilderij om te 

veilen voor ADO Icarus. Hij had er maar liefst dertig uur werk aan. Tijdens 

de Open Bedrijvendag konden bezoekers hem aan het werk zien. Jos’ 

kunstwerk werd via Facebook verkocht en haalde zelfs de krant Het Belang 

van Limburg. Het werk leverde 150 euro op. 

 

Eric Bottu: Veiling voorwerpen Yanina Wickmayer 

Ook tennisster Yanina Wickmayer heeft een hart voor ADO 

Icarus. In het kader van de Warmste week heeft ze vier 

gebruikte persoonlijke spullen aan ons geschonken. Het gaat 

om een tennisshirt, tennistas en twee tennisraketten, elk 

voorzien van haar handtekening.  Het was Eric Bottu, één van 

onze ADL-assistenten in Hasselt, die ADO Icarus aan haar 

voorstelde en een online veiling opzette. Twee van de vier 

voorwerpen geraakten verkocht, goed voor 200 euro. De 

andere voorwerpen zullen tidens de volgende editie van Music for Life opnieuw geveild worden.  

 

Bowling for life (i.s.m. Corda Campus) 

De vierde editie van de Corda Bowling cup, die ADO Icarus 

jaarlijks met de Corda Campus organiseert, vond plaats op 4 

december. Negen teams gingen de strijd aan voor de 

wisselbeker. Die ging voor het eerst in drie jaar niet naar Jabil, 

maar naar het team van Peeters Euregio Law. De prijs van het 

best verklede team ging naar de superhelden van DOP 

Limburg. De opbrengst van de cup bedraagt 575 euro. 

 

https://www.facebook.com/YaninaWickmayer/?fref=mentions
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1.800 mensen bezoeken ADO Icarus tijdens de Open Bedrijvendag 

Op 1 oktober namen we met onze centrale zetel in Hasselt deel 

aan de Open Bedrijvendag. We waren daarmee één van de 

twintig deelnemers op de Corda Campus. 

  

In totaal kregen we zo’n 1.800 mensen over de vloer. Zij werden al aan 

de ingang warm onthaald door een aantal 

medewerkers van ADO Icarus en onze buren van Dienst 

Ondersteuningsplan (DOP) Limburg. Na een boeiende tour langsheen 

het parcours dat onze collega’s van DOP 

Limburg hadden uitgestippeld kwamen de 

bezoekers terecht bij een gezamenlijke 

initiatie mondschilderen. Creatief zijn met een penseel in de mond is 

niet evident, zo blijkt. Ook al doet onze cliënt Jos Willems, die speciaal 

voor de gelegenheid demonstraties mondschilderen kwam geven, iets 

anders vermoeden. 

  

Bezoekers kregen aan de start van de rondleiding een vragenlijst mee. 

Wie die correct invulde en aan het einde van de tour terug inleverde, 

maakte kans op één van de vier 

duofilmtickets. De gelukkige winnaars 

hebben hun bioscoopcheques intussen 

ontvangen. De ronde doorheen de ADO-

kantoren begon met een filmpje over onze 24/24u-permanentie. Wie 

de voetjes op de vloer volgde kwam terecht in de grote kantoorruimte, 

waar borden stonden uitgestald met meer informatie over de organisatie. Er was ook een ‘immo-

wand’, waar alle beschikbare woningen in de kijker werden gezet. Aan de uitgang ten slotte konden 

liefhebbers lekkere wafels kopen, alvast in het teken van onze wafelverkoop voor Music for Life. 
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Dienst Kortrijk viert 20-jarig bestaan 

Op zaterdag 14 oktober vierde Ado Kortrijk feest: 20 jaar bestaan! Een 

zeer verzorgde receptie met huldiging van 4 assistenten die 20 jaar 

dienst hadden: Christine Algoet, Ilse 

Roelens, Veerle Vanderstraeten en 

Annemie Verreth. Erna allen samen 

naar een optreden van Lucas van den 

Eynde, Clara Cleymans en Tine Embrechts die de klassieke 

kleinkunstliedjes met zeer veel enthousiasme vertolkten. Een 

geslaagde dag, zo blijkt uit deze foto’s. 

 

ADO Icarus aanwezig op twee beurzen 

 

ADO Icarus was in 2017 aanwezig op twee beurzen, beiden gericht op mensen met een 

beperking. In april waren we terug te vinden op de grote REVA beurs in Gent, in november 

op de ReLiFe Limburg beurs in Genk. 

  

Zowel rond onze algemene werking als rond de vrijwilligerswerking werden er roll-upbanners 

voorzien. Ook deelden we flyers uit met 

informatie over de verschillende 

ondersteuningsvormen. De stand was 

bemand door collega’s die goed op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden binnen 

ADO Icarus. In Genk konden bezoekers 

een overzicht bekijken van alle 

beschikbare woningen in onze diensten 

voor zelfstandig leven. Ook waren er 

gebruikers aanwezig op de stand, die meteen hun ervaringen konden delen met potentiële nieuwe 

gebruikers. 
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Focus op emancipatie pakt uit met twee nieuwe cursustrajecten 

Focus op Emancipatie ontwikkelde in 2017 twee nieuwe cursustrajecten die van start zullen gaan in 

2018. De twee cursussen kregen de naam ‘focus op toekomst’ en zijn de opvolgers van het 

“eigenhandig ervaringsgericht plan” oftewel EEP. In deze cursussen nemen we o.a. mensen hun 

ondersteuningsnood onder de loep.  Dit doen we a.d.h.v. de methodiek van de vijf concentrische 

cirkels. 

Vijf concentrische cirkels 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ik 

Mijn huisgenoten & 
familieleden 

Vrienden & kennissen 

Reguliere diensten 

VAPH en gespecialiseerde 
diensten 

 

 

Via deze cirkels krijgen mensen een concreet zicht op hun ondersteuningsnood. Dit stelt hen in staat 

om zich beter voor te bereiden op de aanvraag van PVB of BOB of een andere ondersteuningsvorm. 

We bieden twee cursussen aan: het “Leefplan” voor mensen met een fysieke beperking enerzijds en 

het “Doeplan” voor mensen met een verstandelijke beperking anderzijds. 

Naast het bepalen van de ondersteuningsnood behandelen we ook nog andere thema’s. Tijdens elke 

sessie staan we stil bij bepaalde aspecten van de deelnemers hun leven. Het traject ziet er als volgt 

uit: 

- Sessie 1 “Ik”: Hier staan we stil bij thema’s zoals wat vind ik belangrijk in mijn leven, welke 

taken kan ik nog zelfstandig uitvoeren? 

- Sessie 2 “Mijn huisgenoten en familie”: Wat doen zij voor mij, hoe word ik door hen 

ondersteund? 

- Sessie 3 “Vrienden en kennissen”: Welke vrienden zijn voor mij belangrijk, wat kan ik 

betekenen voor mijn netwerk, wat zijn mijn hobby’s, hoe kan ik mijn netwerk versterken? 

- Sessie 4 ”Reguliere diensten”: Welke hulp krijg ik van thuisverpleging, familiehulp,..? 
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- Sessie 5 “VAPH en gespecialiseerde diensten”: Welke is de juiste gespecialiseerde VAPH 

ondersteuning voor mij? Wat kan ADO Icarus voor je betekenen?  

- Sessie 6 “Hulpmiddelen”: Waar kan ik ze aanvragen, waar heb ik recht op? 

- Sessie 7 “Sociale en fiscale voordelen”: Welke financiële en fiscale voordelen bestaan er voor 

mensen met een beperking? 

- Sessie 8 “Wat is voor jou het juiste ondersteuningsaanbod”: Hoe ziet je plan er ondertussen 

uit? 

- Sessie 9 en 10 “Afsluiting en uitstap naar keuze”: Wat bieden we na het plan aan? Wat 

kunnen we voor mekaar betekenen?  
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DE ONDERSTEUNINGSREGIO’S IN 2017 

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. 

 

 

 

 

Brussel 

2017 was een jaar waar de vergaderingen rond de nieuwbouw en de samenwerking in het nieuwe 

huis LENDRIK centraal stonden. Net zoals in 2016 woonde onze centrumverantwoordelijke elk 

overleg m.b.t. de nieuwbouw bij.  

Het liep niet allemaal van een leien dakje… Een belangrijke knoop moest worden doorgehakt inzake 

de dienstverlening. ADO Icarus heeft immers afgezien van de idee om een dagverzorgingscentrum 

te openen in het nieuwbouwproject. De wijzigende regelgeving, omgevingsfactoren en interne 

wijzigingen zorgden ervoor dat dit niet langer een haalbare kaart was. Gelukkig dat voor elke deur 

die dichtgaat er een nieuwe opent: Het lokaal dienstencentrum krijgt door het wegvallen van het 

dagverzorgingscentrum meer oppervlakte. Dit creëert op zijn beurt weer de mogelijkheid om er een 

aanbod voor inclusieve dagbesteding/vrijetijdsbesteding te starten. Daarbovenop werkten we een 

voorstel uit om de ondersteuningsdienst in Neder Over Heembeek uit te bouwen met een sterke link 
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naar  Buurtgerichte zorg. Voor de opstart hiervoor werd in 2017 een dossier ingediend bij de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.  

Wat betreft de zoektocht naar aangepaste woningen in Neder Over Heembeek werd de 

samenwerkingsovereenkomst met Grondregie Brussel afgerond. Ondanks de 5 woningen die ons 

werden aangeboden zullen we uiteindelijk enkel verder gaan met de 2 grootste woningen. De 3 

kleinere appartementen waren ontoereikend voor onze doelgroep. In 2018 zal de grootste aandacht 

gericht zijn op de zoektocht naar bijkomende woningen. 

De RTH-medewerker in Neder Over Heembeek kreeg in 2017 de opdracht om een stevig engagement 

neer te zetten. Om een zo breed mogelijke doelgroep aan te kunnen spreken maakten we werk van 

een tweetalige flyer opdat ook personen met een handicap die Franstalig georiënteerd zijn de weg 

naar ADO Icarus kunnen vinden.  

Het lokaal dienstencentrum, wat het zenuwstelsel is van de werking van ADO Icarus Brussel, bereidde 

zich verder voor op de verhuis. De centrumbezoekers werden betrokken bij het jaaractieplan waarin 

aandachtspunten zoals integratie, taalbeleid en inclusie werden vooropgesteld.  

De vorming voor onze onthaalmedewerkers werd in 2017 afgerond. Een 5-tal vrijwilligers werden 

klaargestoomd voor hun onthaalfunctie. Uit de buurt kwamen zich ook 2 kookkrachten aanbieden die 

zich in de nieuwbouw over het sociaal restaurant zullen ontfermen. 

In 2017 gingen opnieuw 15 studenten verpleging van de hogeschool Odisee als BUDDY met 15 

ouderen/en of personen met een handicap aan de slag. Het LDC slaagde er in om deze studenten te 

overtuigen het Kerstfeest te verzorgen van maar liefst 120 centrumbezoekers!  ( zie foto…) 

 

Denderleeuw 

De dienst van Denderleeuw met bijbehorende woningen is gelegen in de wijk Hemelrijk op een 

wandelafstand van het station van Denderleeuw. De dienst telt 12 ruime woningen met 2 of 3 

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

ruime garage en een terras/tuintje.  

In de dienst van Denderleeuw worden momenteel 17 personen ondersteund. Daarnaast assisteren 

een aantal personeelsleden van de dienst ook een 4-tal budgethouders buiten de dienst.  

 

2017 was een zwaar jaar voor de dienst van Denderleeuw. We kregen er namelijk te maken met 

twee overlijdens van onze gebruikers. Twee verliezen die een diepe indruk nalieten bij de 

personeelsleden van onze dienst. Daarnaast verhuisde één gebruiker naar een andere dienst en 

verhuisde een andere gebruiker naar zijn familie. Ten slotte was er ook een PAB-gebruiker die na 

vele jaren ondersteuning besloot om uit de dienst te stappen.  

Gelukkig boden bovenstaande dingen wel de kans aan nieuwe budgethouders om in te stappen in 

onze dienst voor zelfstandig wonen van Denderleeuw. In het voorjaar mochten we een eerste nieuwe 

gebruiker verwelkomen! Op het einde van het jaar kwamen daar nog eens twee nieuwe gebruikers 

bij.  

Na 8 jaar werd beslist de werking van Curatio stop te zetten. De dienst stelt wel een aantal mensen 

tewerk in DC Icarus zodat onze gebruikers beroep kunnen doen op dienstencheques. Ook zijn er 

twee mensen uit de buurt aangesloten op ons alarmassistentiesysteem. 
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Voor de trefdag trokken de collega’s van Denderleeuw op een mooie dag in juni naar Brugge waar 

zij een culinaire interactieve wandeling deden met allerlei anekdotisch vertelde weetjes over de 

prachtige stad. Bij elk verhaal hoorde een vraag of doe-opdracht waarmee punten verdiend konden 

worden. Het team moest goed luisteren, kijken, zoeken, raden, gokken en ook durven. Tussendoor 

hielden ze halt in verschillende restaurants, voor respectievelijk aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht 

en dessert. Geen uren aan tafel maar wel gezellig wandelen en keuvelen tussen de verschillende 

gangen van het menu door. Een actieve maar evenzeer ontspannende dag! 

 

Dendermonde  

Het centrum voor zelfstandig leven is gelegen in deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Vanuit 

dit centrum worden er 15 personen met een fysieke beperking via oproepbare assistentie 24u/24 en 

7d/7 ondersteund. Deze budgethouders wonen zelfstandig in de onmiddellijke omgeving van het 

centrum. Ado Icarus beschikt hiervoor over 14 toegankelijke en volledig aangepaste woningen en 

appartementen.  Naast de dagelijkse permanentie onder de vorm van woonondersteuning doen ook 

10 gebruikers beroep op de thuisverplegingsdienst Curatio. Via deze samenwerking kan de vraag-

gestuurde ondersteuning en de individuele verpleging beter op elkaar worden afgestemd. 

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

Zo worden er ook 7 personen met een beperking op afspraak ondersteund in hun specifieke 

thuissituatie met op maat afgestemde persoonlijke assistentie.  

In de regio Waas en Dender en Aalst-Oudenaarde (in samenwerking met de dienst uit Denderleeuw) 

bieden wij ook RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, een laagdrempelige ondersteuningsvorm 

voor personen met een lichamelijke of licht mentale beperking, aan. Door de inzet en het engagement 

van twee RTH-begeleidsters werden er in 2017 in de regio Waas en Dender en regio Aalst-

Oudenaarde 26 personen op permanente basis ondersteund. 

De jaarlijkse trefdag  van de dienst Dendermonde, die doorging op donderdag 14 september, had 

ditmaal wel wat voeten in de aarde. In samenwerking met Vespaverhuur Durmestreek & Waasland 

was er een sportieve en culinaire activiteit uitgewerkt waarbij er een vespatocht doorheen het mooie 

Lokeren en omstreken, een Italiaanse BBQ en een afsluitende boottocht op de Durme op het 

programma stonden. Dit was echter buiten de weergoden gerekend. Door het aangekondigde zeer 

slechte weer zouden vespa- en boottocht niet verantwoord zijn geweest en werd er twee dagen 

vooraf, in samenspraak met de organisatie, de beslissing genomen om deze activiteit niet te laten 

doorgaan. 
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Op één dag werd er – met dank aan Linde – een alternatieve en “drogere” 

activiteit uitgewerkt. Hiervoor trok een team van 20 enthousiaste vrouwen 

en mannen naar sporthal Meirdam te Dendermonde waar bowling die dag 

centraal stond. Deze uiterst spannende en tikkeltje competitieve activiteit 

werd gevolgd door een smakelijk en uitgebreid buffet. Het team 

Dendermonde maakte er een leuke dag van. 

 

Diest 

Op enkele uitzonderingen na bleef de groep gebruikers in Diest stabiel. Naar aanleiding van de 

introductie van het persoonsvolgend budget verliet eind 2017 één bewoner de dienst. Voor de 

vrijgekomen woning proberen we een nieuwe, geschikte gebruiker te vinden. Onze ervaring is dat 

de uitdaging sinds de introductie van het PVB groter geworden is om nieuwe gebruikers te vinden. 

Daartegenover staat dat we sinds 1 mei één extra gebruiker die in een eigen woning op de wijk 

woont, mochten verwelkomen.  

De 4 extra gebruikers uit de oude wijk doen nog steeds beroep op onze diensten zoals voorheen. 

We ervaren dat het voor de meeste van onze gebruikers een erg moeizaam traject is om de 

administratie, horend bij het zelfstandig beheren van hun persoonsvolgend (cash)budget, goed te 

laten verlopen. Gelukkig kunnen we binnen de dienst Diest rekenen op een gebruiker met kennis van 

zake die maar al te graag de andere bewoners een woordje uitleg geeft en een handje helpt. 

Via de dienstverlening met dienstencheques worden er momenteel 4 personen tewerkgesteld. Zij 

werken in totaal bij 10 verschillende klanten waaronder 6 gebruikers en 4 klanten die verder niet 

gebonden zijn aan de dienst voor zelfstandig wonen.  

Op donderdag bieden we aangepast vervoer beschikbaar in Diest. 

Hiervan wordt reeds, hetzij matig, gebruik van gemaakt. 

Het praatcafé oogst steeds meer bijval, zowel bij de gebruikers als 

bij de valide buren uit en om de wijk. Ook in 2017 slaagden de 

vrijwilligers er weer in om tweewekelijks aan alle geïnteresseerden 

een aangename, gezellige en ontspannende namiddag te bezorgen. 

Bovendien waren de zeer stemmige themafeesten een 

overdonderend succes: de nieuwjaarsborrel, het Paasfeest en het 

Kerstfeest. 

 

Gingelom  

In de regio Gingelom zijn begin 2017 11 gebruikers ingeschreven in de dienst voor zelfstandig wonen. 

Helaas moesten we in Gingelom in het voorjaar van 2017 naar aanleiding van een overlijden afscheid 
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nemen van een gebruiker. Einde 2017 zei één budgethouder de dienstverleningsovereenkomst met 

ADO Icarus op. Buiten de permanentie biedt ADO Icarus vanuit de dienst Gingelom ondersteuning 

aan 2 personen die beschikken over een eigen budget in de vorm van ondersteuning op afspraak.  

 

Er is een nauwe samenwerking met de verpleegdienst Curatio, waarop veel van de budgethouders 

in Gingelom beroep doen. Een tweede zusteronderneming werd geopend, DC Icarus. Reeds enkele 

budgethouders doen momenteel beroep op deze dienstverlening via dienstencheques.  

  

De start van het nieuwe jaar werd goed ingezet met een nieuwjaarsfeestje in feestzaal ’t Halle Hof 

in Halle-Booiehoven. Er werd een winterbarbecue geserveerd waarbij er van hartenlust werd gesmuld 

en genoten.  

 

In september mocht de dienst in Gingelom een nieuwe regiomanager verwelkomen. Catherine Dubois 

zorgt tot op heden samen met haar team van assistenten voor een vlot reilen en zeilen van de dienst. 

 

Halle-Beersel  

In de dienst zelfstandig wonen in Halle waren de 11 ADL-woningen in 2017 ingevuld.  

In de cluster van ADO Icarus Halle werden het afgelopen jaar 13 personen geholpen, waarvan 3 

PAB’ers die met hun PAB persoonlijke assistentie inkopen.   

Daarnaast werden er ook personen met een beperking “op de baan” ondersteund, hetgeen 

betekent dat zij niet in de dienst wonen. Meer concreet gaat het over:   

▪ 1 woning in Sint-Pieters-Leeuw  

▪ 3 convenanten in Wolvertem, Halle en Sint-Genesius-Rode  

▪ 2 PAB’ers in Halle en Bellingen  

In totaal werden er in 2017 door ADO Icarus Halle 19 mensen met een fysieke beperking 

ondersteund.  

In september 2017 namen we ook in Halle afscheid van één van onze gebruikers naar aanleiding 

van een overlijden. De woning zal vanaf januari 2018 bewoond worden door onze convenant uit 

Wolvertem.  

In 2017 stopte Katie Denayer als regiomanager. Op 16 september 2017 startte Julie Daelman als 

haar opvolger.  

2017 werd in stijl afgesloten door de dienst in Halle met een succesvolle wafel- en 

kerstrozenverkoop op de markt in Halle en de mountainbiketocht in het kader van Music for Life. 

Deze acties waren goed voor een opbrengst van meer dan € 6000!   
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Hasselt 

Binnen de regio Hasselt bieden we aan 13 budgethouders ondersteuning via de oproepbare 

permanentie. Naar aanleiding van de introductie van de persoonsvolgende financiering is de dienst 

in Hasselt gaan zoeken naar een andere manier van werken die volop inzet op vraag gestuurd 

werken. De uitkomst van deze denkoefening is een systeem waarbij er op twee momenten per dag 

ondersteuning op afspraak geboden wordt in blokken van 4 uur aan 6 budgethouders. Sommige 

gebruikers kozen ervoor om gebruik te maken van de mogelijkheid om assistentie op afspraak aan 

te vragen buiten dit systeem. Op die manier komt de dienst van Hasselt tegemoet aan individuele 

vragen van gebruikers.  

Daarnaast zijn er nog 6 personen die we in Hasselt via persoonlijke assistentie ondersteunen. Een 

aantal gebruikers doen beroep op de diensten van Dc Icarus. 

Op 6 februari had de dienst Hasselt haar jaarlijks etentje in het Moment. Op 30 mei bezocht het 

team onder leiding van een gids de abdij van Herkenrode. Tijdens de rondleiding was er uiteraard 

ook tijd voorzien voor heerlijke proevertjes. De dag werd gezellig afgesloten met een etentje. 

 

Kortrijk  

In de sociale woonwijk ‘De Lange Munte’ bevindt zich de dienst voor zelfstandig wonen van Kortrijk 

met 12 ADL-woningen. In totaal zijn er 15 gebruikers (waarvan twee koppels) ingeschreven in de 

dienst voor zelfstandig wonen. Daarnaast worden er in de regio 3 mensen met PAB ondersteund 

en ondersteunen we 1 persoon vanuit haar eigen woning op wandelafstand van de basis. ADO 

Icarus beschikt over een minibusje dat voor de regio Kortrijk ingezet wordt voor aangepast vervoer 

voor de gebruikers. 

Op 9 maart mochten de assistenten van Kortrijk er op uit voor... jawel, de trefdag! Ze hadden alle 

geluk van de wereld aangezien ook 

de eerste lentezon van de partij 

was. Bij aanvang kreeg iedereen 

een potje met daarin een locatie en 

een woord. Zo werden er 

verschillende teams gevormd. Alle 

teams begaven zich naar Damme. 

Daar werden ze verwelkomd door 

sympathieke gastheer André samen 

met zijn hondje, paard en kar. Met 

veel blije gezichten en “ohhhs” en 

“aaaahs” tot gevolg 😊. 

Eens op de huifkar kon iedereen genieten van lekkere belegde broodjes en “ne goeien” om te drinken. 

De innerlijke mens werd goed voorzien. De toon was gezet! Na het eten was het tijd voor actie onder 
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de vorm van een gezellige goed onderbouwde quiz op de huifkar in verschillende teams. Iedereen 

nam heel actief en enthousiast deel aan het gebeuren. Terwijl de mooie Friese paarden hun rust 

verdienden, leefden de assistenten zich uit op de oude volksspelen in café De Knotwilg (Oostkerke). 

Daar kwamen de strevers van de bende naar boven... En de genieters lieten zich ook helemaal gaan. 

Na deze geslaagde activiteit begaf de groep zich richting Brugge voor een etentje bij een ex-collega. 

Zij verwende het team met een heerlijke zelfgemaakte apero. De buikjes werden op hun beurt gevuld 

met een overheerlijke hamburger en American fries.  

Na een gezellige maaltijd en babbel met de collega’s trok de bende terug richting Kortrijk. Ze hadden 

namelijk een zaaltje gereserveerd in een cocktailbar, La Bodeguita Del Medio, voor een afsluitertje 

en een special act van de organisatoren. Net zoals van de hele dag, werd ook van dit laatste stukje 

genoten met volle teugen. Wat een dag! Voor herhaling vatbaar! 

  

Op 7 december ging de groep voor het jaarlijks etentje naar Parazaar, een heerlijk restaurant in 

Kortrijk met een originele kaart. 

 

Lommel 

In Lommel worden 11 gebruikers ondersteund in de permanentie. Daarnaast werken we in Lommel 

nog bij zes budgethouders op afspraak en zijn er twee personen die aangesloten zijn op ons 

alarmassistentiesysteem. 

2017 was een turbulent jaar voor de dienst in Lommel. Op het vlak van de gebruikers zijn er 

afgelopen geen grote wijzigingen gebeurd. Eén gebruikster verliet eind 2017 de dienst om elders te 

gaan wonen. Haar woning zal in februari 2018 ingevuld worden door een nieuwe gebruiker. 

De turbulentie vond plaats in het personeelskader van Lommel. Naast de nieuwe regiomanager die 

de dienst in Lommel in april mocht verwelkomen, was het een komen en gaan van nieuwe en ervaren 

assistenten. Het team werd met andere woorden stevig door elkaar geschud afgelopen jaar. Ook 

kreeg de dienst te kampen met een aantal langdurig zieke of afwezige assistenten. We hopen dat 

2018 wat meer stabiliteit in petto zal hebben voor de dienst in Lommel. 

 

Menen  

De dienstverlening in de regio Menen werd opgestart in 2009. De dienst omvat 10 gezinswoningen 

en 2 aangepaste appartementen. 2 gebruikers maakten om familiale redenen de overstap naar de 

nieuwe dienst in Emelgem die op 1 september 2017 openging. Spijtig genoeg waren er ook 2 

overlijdens in 2017 waardoor er momenteel nog 8 gebruikers in dienst Menen wonen. 

 

Op 16 maart vertrok het team van Menen onder een prachtige lentezon richting Aalbeke waar Avanco 

ons op avontuurlijke Highland games verraste. Bij Highland games hoort de gepaste outfit, nog nooit 

heeft iemand een team assistenten zo snel zien veranderen in troep roodharige gerokte schotten! 
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Hakbijlwerpen, paalwerpen, touwtrekken, zandzak gooien, paal lopen, je kan het zo zot niet 

bedenken of het kwam aan bod die dag.  

Een pauze met Guiness en whisky zorgde voor nog meer sfeer en de sportieve prestaties leden er 

zeker niet onder! Het was een super zalige trefdag die we afsloten in een bistro in de buurt. 

Het jaarlijks etentje zal in het voorjaar van 2018 doorgaan. 

 

Zolder 

In de dienst voor zelfstandig wonen van Zolder maken 12 budgethouders gebruik van de 

permanentie. Drie gebruikers maken gebruik van assistentie op afspraak waarvan één persoon ook 

beroep doet op alarmassistentie. Zes gebruikers maken gebruik van persoonlijke assistentie. 

2 februari vertrok het team van Zolder richting restaurant ‘de Goei Goesting’ voor het jaarlijkse 

nieuwjaarsetentje. De assistenten werden verwend met een heerlijk menu en een goei portie 

gezelligheid.  

De trefdag van de dienst in Zolder ging door op 23 november. Twee assistenten namen het heft in 

handen en organiseerden een kruidenwandeling in Maaseik. De wandeling werd, hoe kan het ook 

anders, opgesmaakt met proeverijen van zelfgemaakte kruidenspecialiteiten. Na de wandeling schoof 

iedereen aan voor een lekkere tapasavond. Tijdens het eten was er uiteraard nog tijd zat voor een 

gezellige babbel om de geslaagde dag af te sluiten. 
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WERKING 

Centrale zetel 

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

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

ondersteuningsregio die ADO Icarus heeft in heel Vlaanderen.  Op de centrale zetel werken naast 3 

directieleden nog 12 stafmedewerkers. 

De medewerkers hebben in plaats van een trefdag jaarlijks twee etentjes met het hele team. In juni 

schoven we na een voormiddag vergaderen de benen onder tafel in Het Koetshuis, gelegen aan het 

domein Bokrijk. In november ging de hele ploeg na een inspirerende vorming een lekkere 

middagmaaltijd nuttigen in de Cordabar. 

Vrijwilligerswerking 

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

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

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

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

vergoeding van de onkosten die door de vrijwilliger werden gemaakt. 

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

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

 

In 2017 deden ongeveer 300 budgethouders en 1500 vrijwilligers beroep op onze diensten. 

 

 

RTH-werking 

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

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

voor mensen die (nog) geen persoonsvolgend budget hebben. Binnen deze ondersteuningsvorm 

bieden wij 4 soorten RTH aan, namelijk: mobiele en ambulante begeleidingen, groepsbegeleidingen 

en (enkel in Brussel) dagopvang. 

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

In 2017 hebben we een nieuwe ondersteuningsregio uitgebouwd in Halle. 

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

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

dienst zijn. 4 keer per jaar komen alle RTH-medewerkers samen met de directeur en 

verantwoordelijke voor RTH binnen de staf voor een overleg- en intervisiemoment. 

In 2017 werden er 1550 RTH-begeleidingen gegeven aan 113 personen. 
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PERSONEEL  

Personeelsaantal  

Op 31 december 2017 had ADO Icarus 305 personeelsleden in dienst. Globaal betreft dit 165,9 

voltijdse equivalente eenheden (VTE) ten opzichte van 169,7 in 2016, hetgeen nagenoeg stabiel is. 

 

Personeel in de bloemetjes  

In 2017 waren volgende personeelsleden 10 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

▪ Van Boxstael Ann (assistente Denderleeuw) 

▪ Geerts Ellen (assistente Dendermonde) 

▪ Van Duysen Dominique (assistente Dendermonde) 

▪ Van der Meerssche Maria (assistente Dendermonde) 

▪ Bogaerts Josette (assistente Gingelom) 

▪ Kiermeer Myriam (assistente Halle) 

▪ Verheyden Alex (adjunct-directeur) 

▪ Dereyck Micheline (financieel directeur) 

 

In 2017 waren volgende personeelsleden 20 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

▪ Wouters Hilde (assistente Diest) 

▪ Van Dijck Joëlle (assistente Lommel) 

▪ Algoet Christine (assistente Kortrijk) 
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▪ Roelens Ilse (assistente Kortrijk) 

▪ Verreth Annemie (assistente Kortrijk) 

▪ Maes Johnny (assistent Kortrijk) 

▪ Vanderstraeten Veerle (assistente Kortrijk) 

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

 

Verzuim  

 
Er wordt een verzuimcoëfficiënt per werknemer, per ondersteuningsregio en voor de totale 

organisatie berekend en gehanteerd om de afwezigheden te objectiveren. Deze verzuimcoëfficiënt 

houdt rekening met het aantal afwezigheden en het aantal dagen afwezigheid.  

De verzuimcoëfficiënt is een objectieve maatstaf om een personeelslid al dan niet te onderwerpen 

aan verzuimcontrole. 

De verzuimcijfers worden maandelijks tijdens de comitévergaderingen besproken. 

Voor 2017 is het algemeen verzuimpercentage  voor het verzorgend personeel binnen ADO Icarus 

voor het eerst gezakt onder de magische grens van 3%. Het algemeen percentage voor ADO Icarus 

bedraagt 2.9%. 

Meest opvallende vaststellingen voor 2018: 

• Regio Lommel die het hele jaar door te kampen heeft gehad met een verhoogd verzuim. Het 

verzuimpercentage eind 2017 bedraagt dan ook 4.5%; 

• Regio’s Hasselt en Dendermonde scoren ook met een verzuimcijfer net boven 4%; 

• Regio’s Denderleeuw, Halle, Izegem, Gingelom, Kortrijk en Menen zorgen met een 

verzuimcijfer lager dan 3% voor het mooie algemene gemiddelde. 

 

Preventiebeleid 

Preventieacties in 2017: 

• Invoering van het zelfroosteren voor verzorgend personeel van ADO Icarus (zie highlights); 

• Uitvoering van verscheidene adhoc opleidingen heffen en tillen voor nieuw aangeworven 

personeelsleden (buiten de introductiecursussen); 

• Voorbereiding van het opmaken van een nieuw vijfjaarlijks Globaal PreventiePlan in 2018; 

• Verdere opvolging van de psychosociale belasting in het kader van de veranderende 

werkomstandigheden. 
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Vormingsinitiatieven  

Een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen naar gebruikers is de kerntaak van ADO Icarus. Eén 

van de voornaamste instrumenten voor het optimaliseren van deze kwaliteit betreft vorming en 

opleiding.  

 

Inloopassistentie 

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

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

wegwijs maakt. De focus ligt op de overdracht van de visie van ADO Icarus op ondersteuning van 

personen met een beperking, naast kennismaking met de werkvloer en de uitvoerende taken.  

Inloopassistenten hebben geen aparte functie binnen ADO Icarus vzw. ADO Icarus voegt met de 

inloopassistentie een leermiddel voor nieuwe ADL-assistenten toe aan haar VTO-beleid. Hiervoor 

selecteert de organisatie inloopassistenten. Deze inloopassistenten blijven ook in hun hoedanigheid 

als inloopassistent de functie van ADL-assistent behouden. Zo blijven ze in alle omstandigheden de 

collega ADL-assistent. Gezien aan de uitvoering van de taak van de inloopassistent geen aparte 

functie wordt toegekend, is er geen sprake van een hiërarchisch onderscheid. De inloopassistent en 

de nieuwe assistent bekleden een gelijkwaardige positie. De inloopassistentie onderscheidt zich 

hiermee van andere vormen van individuele begeleiding waarbij wel sprake is van een hiërarchisch 

onderscheid. 

 

De inloopassistent heeft als hoofdopdracht de overdracht van de visie van ADO Icarus op het 

zelfstandig wonen en op de ADL-assistentie. Deze taak behoort dan ook tot de exclusieve 

bevoegdheid van de dienstverantwoordelijke en de inloopassistent.  

 

De inloopassistenten van Vlaanderen zijn samengekomen op 19/02/2017 en deze van Limburg op 

10/02/2016. Dit jaar stond er een vorming op het programma voor de inloopassistenten. Deze 

vorming ging over ‘verbindend communiceren’ en werd gegeven door Emy Lindelauf en Rita 

Bemelmans.  

 

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.  

De cursus in het voorjaar ging door in mei, die in het najaar in de periode november/december. In 

Limburg werd één cursusdag van de cursus in het najaar geannuleerd wegens te weinig deelnemers.  

Voor de opleidingsdag omtrent verzorging en hygiëne zijn we sinds het najaar een samenwerking 

aangegaan met het Wit Gele Kruis. 

 

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

vlak van vormgeving en inhoud. 
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Overig vormingsaanbod assistenten 

Vanuit het jaarlijkse VTO-plan worden per ondersteuningsregio vormingen voorzien die afgestemd 

zijn op de noden van de assistenten. De vormingen situeerden zich op het vlak van het (beter) 

begrijpen van mogelijke implicaties van bepaalde stoornissen/beperkingen op het functioneren van 

bepaalde gebruikers van de geleverde ondersteuning door ADO Icarus (MS, Ataxie, Afasie, NAH), op 

het technische vlak van de job van ADL-/PAB-assistentie (rugschool, hef- en tiltechnieken, 

verzorgende taken) en op aanverwante thema’s zoals het bezoeken van een revalidatiecentrum. 

Vanuit ADO Icarus centraal werd aan alle regio’s waar timecare ingevoerd werd een vorming 

aangeboden omtrent dit thema. Deze vorming werd gegeven door stafmedewerker Roland Daubies. 

 

Vorming regiomanagers, staf en directieleden 

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

timemanagement, mediawijsheid, mobiele begeleiding, verstandelijke beperking en psychiatrische 

stoornissen, Autisme en ASKE, geweldloos communiceren en driehoekskunde. 

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

specifieke taken (GDPR, voka,…). Er ging één gezamenlijke vorming door in november, gegeven door 

onze eigenste communicatiemedewerker Stephanie Hauben, over work-life balance.  

Voor regiomanagers vonden gezamenlijke vormingen plaats omtrent timecare. Daarnaast werden 

vooral op individuele basis vormingen en trainingen bijgewoond (vorming rond NAH, verhogen van 

veerkracht en oplossingsgericht werken).  

 

CAO 104 werkgelegenheidsplan 45-plussers 

 

In het kader van de CAO 104 werden volgende maatregelen in 2017 verdergezet: 

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

risico op rugletsels. 

▪ De mogelijkheid tot overstappen naar een fysiek lichtere vorm van dienstverlening werd 

uitgebreid. 

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

alle vestigingen. 

 

De volgende maatregel werd verder geconcretiseerd in alle vestigingen: 

• Het zelfroosteren werd uitgebreid naar alle vestigingen. 

• na evaluaties van het zelfroosteren in die diensten waar het project opgestart was bleek dat 

in de diensten waar het zelfroosteren gebruikt wordt, de fysieke werklast beter te plannen is 

naar eigen mogelijkheden en dat het verzuim is gezakt. 

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

medium wordt snel en laagdrempelig aangeboden. 

• Bij sollicitaties in 2017 werden er 8 personeelsleden boven de 45 jaar aangeworven. 
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FINANCIEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS PER 31/12/2017 

ACTIVA 

  31/12/2017 31/12/2016 

Vaste Activa 461.980,74 454.459,93 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 28.535,71 27.489,49 

       

MATERIËLE VASTE ACTIVA 367.610,19 364.920,26 

Terreinen en gebouwen 171.271,33 176.151,39 

 Installaties, machines, uitrusting 81.632,11 75.564,57 

 Meubilair en rollend materieel 107.327,70 104.349,32 

 Overige materiële vaste activa 7.379,15 8.854,98 

       

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 65.834,84 62.050,18 

Borgtochten 14.834,84 11.050,18 

Vorderingen Curatio 51.000,00 51.000,00 

       

Vlottende Activa 2.400.965,54 3.227.547,28 

VORDERINGEN OP TEN 
HOOGSTE 1 JAAR 

1.065.386,50 2.387.697,66 

Gebruikers / cliënten 648.011,83 538.245,35 

Vordering op VAPH 287.077,32 971.185,77 

Andere vorderingen 0 30.182,68 

Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 0 794.475,76 

Overlopende rekeningen 68.537,49 53.608,10 

    

GELDBELEGGINGEN EN 

LIQUIDE MIDDELEN 
1.333.579,04 839.849,62 

    

TOTAAL ACTIVA 2.862.946,28 3.682.007,21 
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De MATERIELE VASTE ACTIVA stijgen van 392.409,75 eind 2016 tot 396.145,90 eind 2017. Dit is 

een toename met € 3.736,15. 

 

Deze wijziging bestaat uit 

 

1. Investeringen voor een bedrag van € 97.022,21 in het oproepsysteem (Izegem en Halle), 

rollend materieel (wagen technicus) en computeruitrusting. 

2. Afschrijvingen voor een bedrag van € 93.286,06.  

 

€ 97.022,21 - € 93.286,06 =  € 3.736,15 

 

De FINANCIELE VASTE ACTIVA bestaan uit een vordering ten aanzien van Curatio en 

bankwaarborgen. De laatst vernoemde stijgen lichtjes. 

 

De VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN dalen opvallend omdat er per eind 2017 (door de 

invoering van de persoonsvolgende financiering) geen vordering meer aangelegd kan/mag worden 

ten aanzien van de subsidiërende overheid (het VAPH). 

- Vordering ten aanzien van het VAPH (positieve afrekening 2016 en inschatting te goed 2017) 

- Vordering ten aanzien van budgethouders   

- Geen vordering meer ten aanzien van het VAPH voor het vakantiegeld 

 

De liquide middelen bedroegen eind 2017   € 1.335.579,04 
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PASSIVA 

  
31/12/2017 31/12/2016 

Eigen vermogen 563.723,92 1.048.160,63 

Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

Overgedragen winst 370.702,54 349.828,38 

Overgedragen resultaat van het 
boekjaar 

-240.722,42 20.287,16 

Fondsen bestemd voor sociaal 
passief 

0 243.714,29 

Fondsen bestemd voor 
investeringen  

395.000,00 395.000,00 

Voorzieningen en schulden 

op meer dan 1 jaar 
618.725,29 748.198,21 

Voorziening voor sociale 
verplichtingen 

481.962,72 595.712,98 

Krediet werkplaats klusjesdienst 121.687,58 128.652,75 

Krediet wagenpark  15.074,99 23.832,48 

Schulden op ten hoogste een 

jaar 
1.622.823,82 1.821.480,98 

Ontvangen borgtochten 180,00 30,00 

Kredieten KT 32.708,90 38.001,80 

Leveranciers 175.481,36 142.252,83 

Bedrijfsvoorheffing op lonen en 
wedden 

90.171,36 92.643,30 

RSZ op lonen en wedden 171.911,06 466.167,18 

Te betalen netto lonen en wedden 24.958,74 17.223,82 

Voorziening vakantiegeld 921.058,52 945.665,65 

Ingehouden loonbeslag 0 22,44 

Diverse 
schulden 

 206.353,88 119.473,96                   

Overlopende rekeningen 57.673,25 64.167,39 

     

TOTAAL PASSIEF 2.862.946,28 3.682.007,21 
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Het EIGEN VERMOGEN daalt van € 1.048.160,63 eind 2016 tot € 563.723,92 eind 2017. Deze 

afname komt overeen met het resultaat van het boekjaar, zijnde een verlies van  € 484.436,71.  

Er wordt € 243.714,29 onttrokken uit de “bestemde fondsen” (vorig jaar aangelegd voor de te 

betalen ontslagkosten en premies) en de overschot, zijnde een verlies van € 240.722,42 € wordt 

overgedragen. 

 

De VOORZIENINGEN aangelegd voor de gerealiseerde meeruren en RBF (recuperatie betaalde 

feestdag) dalen van € 574.382,59 tot € 434.168,33, vooral door een vermindering van de RBF-

uren. 

Er werd een voorziening aangelegd voor de ontslagkosten en premies die nog aan personeelsleden 

die op basis van de herstructurering werden ontslagen, nog uit te betalen in 2018 (€ 47.794,39). 

 

Het VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN bestaat uit  

- een lening voor het pand van de klusjesdienst  

- kredieten voor rollend materieel 

 

Het VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN bedraagt  € 1.622.823,82 en bestaat 

hoofdzakelijk uit: 

- Te betalen sociale schulden (RSZ en bedrijfsvoorheffing) op 31/12/2017 

- Voorziening vakantiegeld 
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RESULTATENREKENING 2017 

KOSTEN     

 

Boekjaar 

2017 

Boekjaar 

2016 

61 Diensten en diverse goederen 2.242.154,86 1.903.345,67 

Huisvesting (huur, onderhoud, elektriciteit, verwarming, verzekering) 193.043,23 177.867,87 

Oproepsysteem en communicatie 99.520,67 92.637,14 

Kantoorkosten en IT 107.065,47 111.409,72 

Wagens, vervoerdienst, verplaatsing 36.066,23 34.670,43 

Publiciteit incl. vieringen en representatie 22.567,42 18.821,68 

Projecten 25.838,79 40.961,28 

Door te factureren kosten  1.718.042,08 1.388.800,10 

Erelonen 13.831,85 12.536,44 

Brussel LDC 13.386,26 19.622,06 

Diverse 12.792,86 6.018,95 

   

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 8.961.893,47 8.733.071,45 

Bruto loonkost 7.857.250,07 7.668.297,90 

Kosten eigen aan werkgever 63.350,43 66.133,63 

Woon-werkverkeer 71.261,92 74.573,72 

Verzekeringen 42.042,40 44.204,77 

Medische controle 23.013,74 23.928,82 

Andere personeelskosten  69.652,80 42.736,66 

   

63 Afschrijvingen + waardeverminderingen +   

     voorzieningen 
-10.003,29 402.022,42 

Afschrijvingen 93.286,06 95.542,15 

waardeverminderingen -10.874,48 75.643,02 

voorzieningen -92.419,87 230.837,25 

   

64 Andere bedrijfskosten 69.989,01 51.219,54 

   

65 Financiële kosten 5.695,78 7.053,32 

   

66 Uitzonderlijke kosten 21.955,27 470,00 

   

67 Belastingen op resultaat 3.500,40 231,66 

   

69 Resultaatverwerking 0 414.588,45 

692 Overdracht naar bestemde fondsen 0 343.714,29 

693 Over te dragen winst 0 20.874,16 

TOTAAL DEBET 11.295.180,50 11.462.002,51 

 



 

32 
 

De DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN zijn t.a.v. het voorgaande boekjaar gestegen met 18%. 

De uitbetaling van de onkosten van de vrijwilligers (zie R.613.370) maken het belangrijkste deel uit 

van de deze kostenrubriek. Deze kosten worden tegen geboekt op de opbrengstenzijde (de kosten 

worden door gefactureerd aan de budgethouder) waardoor dit weinig tot geen effect heeft op het 

resultaat. 

Indien de bedragen voor de vrijwilligerswetgeving buiten beschouwing worden gelaten, bedragen de 

diensten en diverse goederen (DDG) 

- in 2015: € 556k 

- in 2016: € 570k 

Dit is een stijging met 3%, in absolute bedragen is dit een stijging met € 14k.   

 

De PERSONEELSKOSTEN zijn de belangrijkste kosten in de organisatie: ze maken bijna 80% uit 

van de totale kosten. 

De personeelskosten stijgen met ongeveer 2,6%. In absolute cijfers gaat dit om een stijging van € 

229k. Een stijging van 2% komt overeen met de jaarlijkse indexverhoging. Ondanks de 

herstructurering zijn de personeelskosten van 2017 vergelijkbaar met die van 2016.  

De outplacementkosten zijn, zoals voorzien, ook fors toegenomen. 

 

De rubriek “63” omvat de AFSCHRIJVEN EN WAARDEVERMINDERINGEN enerzijds en de 

VOORZIENINGEN/PROVISIES voor risico’s en kosten anderzijds. 

Wat betreft de afschrijvingen zijn de kosten in 2017 vergelijkbaar met die van 2016. Er werden 

vervangingsinvesteringen uitgevoerd op het gebied van het oproepsysteem, rollend materieel en 

computeruitrusting. 

In 2017 diende er geen waardeverminderingen te worden geboekt op vorderingen of klanten. De 

waardevermindering t.a.v. één cliënt werd teruggenomen. 

Er werd een provisie aangelegd voor de premies (15%) die nog in 2018 moeten betaald worden ten 

gevolge van de herstructurering. 

De meeruren en RBF-uren zijn ten aanzien van 2016 afgenomen met € 140k.  

 

De ANDERE BEDRIJFSKOSTEN stijgen met 37% ten aanzien van 2016. In absolute bedragen gaat 

dit om € 19k. Deze stijging is vooral te situeren bij de door te rekenen kosten. Dit heeft geen effect 

op het resultaat (wordt tegengeboekt op een 7-rekening). 

 

De FINANCIËLE KOSTEN zijn dalen jaar na jaar omdat het VAPH hogere voorschotten uitbetaalt. 

De UITZONDERLIJKE KOSTEN zijn opvallend gestegen. Hierin zit voor € 13k kosten voor leegstand 

vervat. 

In 2017 werd er geen winst gemaakt, de resultaatverwerking staat bijgevolg op de 7-rekeningen. 
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De WERKINGSOPBRENGSTEN zijn gedaald met 6%, of in absolute bedragen met € 639k. Deze 

daling is het gevolg van het niet meer boeken van de vordering van de subsidies voor het 
vakantiegeld. Hierdoor dalen tevens de subsidies VAPH/voucher. 

 
De afrekeningen van het VAPH van voorgaande jaren (R 736.508) bedragen € 252k en omvatten 

zowel een positieve afrekening van 2015 als van 2016. 
 
De recuperatie van de vrijwilligerswerking evolueert op dezelfde wijze als op de kostenzijde. 
 
De toelage voor het Europees project bedraagt € 46k. 
 
De subsidies voor het lokaal dienstencentrum zijn toegenomen tot € 76k. 

 
De ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN blijven ongeveer op eenzelfde niveau. Sponsoring is 

opvallend gedaald. 
 
Er is een UITZONDERLIJKE OPBRENGST gerealiseerd door de verkoop van de afgeschreven wagen 
van de technicus. 
 
Het resultaat van het boekjaar bedraagt € 484k. Er werd € 244 k onttrokken van de bestemde 

fondsen. €240k werd geboekt naar het overgedragen resultaat. 

 
 

OPBRENGSTEN 

  
Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 

70 Werkingsopbrengsten 10.635.114,10 11.274.506,80 

VAPH/voucher 7.603.511,24 8.388.546,22 

VAPH/cash 975.550,40 1.192.092,39 

Recuperatie vrijw.-vervoer-klusjes-RTH 1.680.646,97 1.382.203,75 

Vlaamse Ondersteuningspremie  54.463,56 52.932,72 

Sociale Maribel 168.428,43 160.793,05 

Subsidies Brussel 81.500,00 68.000,00 

Subsidies Vivo 3.137,79 3.024,38 

Diverse toelagen en projecten 67.540,21 21.005,29 

Giften 335,00 5.909,00 

     

74 Andere bedrijfsopbrengsten 170.431,98 184.834,67 

    

75 Financiële opbrengsten 947,71 2.661,04 

    

76 Uitzonderlijke opbrengsten 4250,00 0 

   

79 Resultaatverwerking 484.436,71 0 

Onttrekking uit bestemde fondsen 243.741,29 0 

Over te dragen verlies van het boekjaar 240.722,43 0 

    

TOTAAL CREDIT 11.295.180,50 11.462.002,51 
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SAMENWERKEN 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 dienstencheque-

activiteiten en Curatio voor verpleging. 

Samenwerking met dienstencentrum of DC Icarus 

Reeds in 2009 werd de zusterorganisatie DC Icarus opgericht 

met als doel erkende dienstencheque-activiteiten aan te bieden 

aan de gebruikers.  

De werking van DC Icarus wordt georganiseerd vanuit de centra 

voor zelfstandig leven die ADO Icarus beheert. Zo was DC Icarus eind 2017 actief in de volgende 

centra voor zelfstandig leven van ADO Icarus: Denderleeuw, Diest, Gingelom, Hasselt, Lommel, 

Zolder, Kortrijk, Menen en Emelgem. 

Iedereen met een persoonsvolgend budget kan  via dienstencheques beroep doen op DC Icarus voor 

aangepast vervoer, boodschappen doen, een maaltijd bereiden, poetsen, wassen en strijken. In 2017 

deden 98 gebruikers beroep op het aanbod van DC Icarus en per 31/12/2017 waren er 29 

personeelsleden in dienst. 
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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 2017 was Curatio actief in de 

ondersteuningsregio’s Denderleeuw, Dendermonde, Gingelom en 

Menen. Er deden 42 patiënten beroep op de verpleegdienst Curatio en 

er waren 18 personeelsleden in dienst. 

 

Samenwerking met Fokus op Emancipatie vzw 

Net zoals in de voorgaande werkjaren uitte de samenwerking 

tussen ADO Icarus en Fokus op Emancipatie zich in het werkjaar 

2017 op verschillende vlakken zoals administratie, boekhouding. 

De cliënten van Fokus op Emancipatie kunnen bij Fokus op 

Emancipatie terecht voor  advies  aangaande assistentie, 

hulpmiddelen en aanpassingen. Fokus op Emancipatie zorgt 

eveneens voor de vrijwilligersadministratie van reisorganisatie 

WeTravel2. Fokus op Emancipatie werkte in 2017 aan een nieuwe look en bijbehorende website die 

in 2018 gelanceerd zullen worden. ADO Icarus en Fokus op Emancipatie  werken eveneens samen in 

het kader van Focus op Toekomst (zie highlights voor meer info hierover). 

 

Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Het Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning is samengesteld uit VAPH-

voorzieningen, gebruikersorganisaties, verwijzers en reguliere diensten.  

Samen met een aantal partners werkt ADO Icarus binnen het Netwerk 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning rond vraagverduidelijking en 

cliëntondersteuning. Onze algemeen directeur is via NOC penningmeester van 

Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Limburg.
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Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

In 2017 veranderde het Kenniscentrum Woonzorg 

Brussel van naam. Vandaag gaan zij door het 

leven onder de noemer Kenniscentrum Wonen, 

Welzijn en Zorg.  

Zij blijven ons LDC ondersteunen bij alle 

ontwikkelingen. In 2017 hebben zij een 

belangrijke ondersteunende rol gehad bij de uitwerking van het VIPA dossier dat werd ingediend 

voor de financiering van de nieuwbouw.  

 

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.  

Dimitri, die de Akkerboom frequent bezoekt, vertelt:  

 “Ik kom al 5 jaar met heel veel plezier naar de 

Akkerboom. Ik werk heel graag met dieren en in de 

natuur. Door met verschillende mensen te mogen 

samenwerken, onderhoud ik ook mijn sociale 

contacten. Ik werk ook vaak samen met Dirk, een 

gebruiker van onze dienst in Diest. 

 

Mijn dag ziet er als volgt uit: 

Ik begin ’s ochtends met het voederen van de konijnen en het schoonmaken van de hokken. Door 

de speciaal aangepaste sloten op het konijnenhok kan ik deze taak volledig zelfstandig uitvoeren. 

Soms is er mij wel eens een konijn te slim af en ontsnapt er eentje maar ook daar weet ik wel raad 

mee. 

Daarna gaat mijn werk verder in de stal van Sky, het paard. Mijn eerste taak is meestal de stal 

uitmesten. Dankzij een speciaal soort borstel en een speciale riek kan ik ook de stal volledig 

zelfstandig uitmesten. Ondanks dat ik wat moeilijker spreek, kan ik toch rustig werken in de stal. 

Door middel van mijn lichaamstaal weet Sky wat ik van hem verwacht. Door hem vaak te borstelen 

en te verzorgen, is er een vertrouwensband ontstaan. Dit maakt dat ik Sky kan doen luisteren met 

enkele kleine lichaamsbewegingen. 

Af en toe steek ik ook een handje toe in de tuin, de serre en bij de koeien. Zo heb ik ook een speciaal 

aangepaste kruiwagen die ik met één hand kan bedienen, wat mijn werk een stuk makkelijker maakt.  
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De kippen voederen behoort soms ook tot mijn 

takenpakket. 

Doordat ik van bij de start bij De Akkerboom betrokken 

ben, heb ik de boerderij ook zien groeien van een 

gewone boerderij tot een boerderij waar iedereen kan 

werken. Ik heb enkele tips kunnen geven over hoe de 

boerderij nog toegankelijker te kunnen maken voor 

mensen met een beperking. 

Naast het werk op De Akkerboom, ga ik vaak 

paardrijden. Ik heb onlangs al enkele medailles kunnen behalen in dressure.  

Als ik niet bij de dieren aan de slag ben, is mijn voornaamste bezigheid het ontwerpen van 

boerderijen in modelbouw.” 

 

Samenwerking met Toegankelijkheidsbureau 

ADO Icarus vzw werkt samen met het 

Toegankelijkheidsbureau voor het opmaken en bijsturen 

van de bouwplannen voor de ADL-woningen. In 2017 

werd beroep gedaan op de expertise van het 

Toegankelijkheidsbureau voor wat betreft: 

 de realisatie van het LENDRIK gebouw in Brussel 

waar het LDC ADO Icarus gehuisvest zal 

worden. 

 Aanpassing van een woning in Menen, Alken en 

Lommel 

 de realisatie van de nieuwe dienst voor zelfstandig wonen in Emelgem 
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Europees partnerships project USER-DRIVEN SOCIAL ENTERPRISES 

(Erasmus+ KA2 Programma)  

 

Projectomschrijving 

Titel:  User-Driven Social Enterprises 

Periode: Het project van 24 maanden liep van 1 september 2015 tot 31 augustus 2017  

Partners Aan het project werkten twee educatieve partners mee: Universitat de Valencia 

(Valencia,  Spanje) en Speleczna Akademia Nauk (Lodz, Polen). 

Naast ADO Icarus, coördinator van het project, stapten volgende 

gebruikersorganisaties  mee in het project: Disability Resource Centre (Birmingham, 

Engeland), TOFD (Istanbul, Turkije) en Social Centre Burgas (Burgas, Bulgarije) 

Doelstellingen van het project 

Het project wilde inspelen op twee belangrijke maatschappelijke tendensen: 

▪ Gebruikers nemen zelf de regie en de controle over hun zorg en ondersteuning in handen. 

▪ Dienstverlenende organisaties evolueren steeds meer naar ‘sociale ondernemingen’.   

Het project heeft mensen met een beperking uit verschillende Europese  landen opgeleid om zelf de 

regie over hun leven en over hun zorg en ondersteuning in handen te nemen. Zij werden ook 

gestimuleerd om belangrijke taken en verantwoordelijkheden op te nemen binnen het beheer en/of 

management van dienstverlenende organisaties.    

Activiteiten van het project 

Om de doelstellingen van het project te realiseren, werden tijdens de voorbije twee jaren volgende 

projectactiviteiten uitgevoerd: 

▪ Het uitwerken van drie opleidingspakketten rond ‘disability’, ‘individual capacity building’ en 

‘organisational capacity building’ door de universiteit van Valencia, ADO Icarus en de Universiteit 

van  Lodz.  

▪ Het organiseren van drie vijfdaagse opleidingen rond dezelfde thema’s voor 5 mensen met een 

beperking en/of hun assistenten per gebruikersorganisatie.  

▪ Het uitschrijven en verspreiden van een handboek over ‘User-Driven Social Enterprises’ 
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▪ Het verspreiden van de resultaten van het project via tweedaagse open seminaries in Bulgarije 

en Turkije en een slotconferentie in Engeland.  

 

Projectactiviteiten in 2017 

TWEEDAAGSE SEMINARIES EN SLOTCONFERENTIE 

Het projectjaar 2017 stond vooral in het teken van de bekendmaking en verspreiding van de 

resultaten van de vormingssessies. Tijdens drie ‘multiplier events’ in Turkije, Bulgarije en het 

Verenigd Koninkrijk werden de trainingspakketten  en het projecthandboek voorgesteld aan personen 

met een beperking, hun organisaties en een breder publiek.  

▪ Het eerste tweedaagse Seminarie, georganiseerd door TOFD, vond plaats in Istanbul (Turkije) 

op 11 en 12 april 2017.  

Naast de voorstelling van het projecthandboek werden ook een aantal voorbeelden van goede  

praktijken in Turkije voorgesteld aan meer dan 50 aanwezigen.  

▪ Op 3 en 4 mei 2017 organiseerde het Social Centre Burgas in Burgas (Bulgarije) een tweedaags 

Seminarie.  

Ook in Burgas werd aan een zeventigtal aanwezigen het projecthandboek voorgesteld. 

Uitgebreide toelichting werd gegeven over ‘Sociaal Ondernemerschap in Bulgarije’ en enkele 

lokale sociale ondernemingen werden bezocht.  

▪ Op 27 en 28 juni 2017 werden de projectactiviteiten afgesloten met een Slotconferentie in 

Birmingham (Engeland), ingericht door het Disability Resource Centre.  

De drie trainingspakketten werden uitgebreid toegelicht door de verantwoordelijken van de 

educatieve partners. In verschillende workshops werden de resultaten en besluiten van het 

project besproken. Tijdens een beurs konden lokale en regionale sociale ondernemingen zich 

voorstellen aan de zowat 80 aanwezigen.  

 

PROJECT WEBSITE  

De goed toegankelijke en 

overzichtelijke projectwebsite 

werd ontwikkeld door TOFD, de 

Turkse projectpartners: 

www.udseproject.org. Op deze 

website werden alle gegevens 

en resultaten van de 

projectactiviteiten 

samengebracht. Ook de drie 

trainingspakketten en het 

projecthandboek zijn er 

gemakkelijk terug te vinden.  
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PROJECTHANDBOEK 

Het projecthandboek is het eindresultaat van alle informatie die werd verzameld in de drie 

trainingspakketten, van de discussies en bezoeken tijdens de trainingen, van het bijkomend 

opzoekingswerk door de lesgevers van de drie educatieve partners.  

Al deze informatie werd samengebracht en verwerkt door Jaak Geurts, daarbij flink ondersteund door 

Anneleen Cornil.  Het projecthandboek, dat in totaal bijna 120 bladzijden telt, werd daarna in alle 

projecttalen vertaald, gedrukt en verspreid bij voorzieningen, organisaties en overheden die actief 

zijn in de sector van personen met een beperking.  

 

EINDRAPPORT 

Eind september 2017 diende het inhoudelijk en financieel eindrapport van het project ingediend te 

worden bij EPOS, het Vlaams Agentschap voor het Europees Erasmus+ programma.  

Het volledige rapport van meer dan 70 bladzijden werd door Jaak Geurts als projectcoördinator 

opgesteld en eind 2017 door EPOS goedgekeurd. 
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BESTUUR  

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2017 20 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Roger Reul 

Willy Camps Dirk Gryseels Sofie Vanaenrode 

Greta Daniëls Reinhart Niesten Maarten Carmans 

Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Droogmans Paul Kathleen Van Looy 

Danny Reviers Chris Haems Jo Bollen 

Marc Van Leynsele Jokke Rombauts  

       

De algemene vergadering kwam samen op 22 juni 2017.  

Raad van bestuur 

Op 31 december 2017 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Roger Reul 

Willy Camps Dirk Gryseels Rita Jonkmans 

Kris Haems Maarten Carmans Reinhart Niesten 

Greta Jacobs Chris Iemants Kathleen Van Looy 

Sofie Vanaenrode   

      

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Ondervoorzitter Penningmeester Secretaris 

Jan Creemers Chris Iemants Kathleen Van Looy  Kathleen Van Looy 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2017 op volgende data: 

✓ 22 februari ✓ 26 april ✓ 22 juni 

✓ 6 februari ✓ 25 oktober ✓ 20 december 
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Dagelijks bestuur 

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

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

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

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:  

De directieleden: Eddy Denayer, Alex Verheyden en Micheline Dereyck 

De bestuursleden: Jan Creemers en Kathleen Van Looy  

 

VRIENDEN VAN ADO ICARUS  

 

Dit zijn de ‘vrienden’ die in 2017 meer dan 100 euro schonken: 

• Cera 

• Varo 

• Marc Loncke 

• Chris Iemants 

• Denny Degrieck 

• Hanssens – Van Renterghem 

• Deleener - Erzeel 

• William Brants 

• Jozef Nieuwejaers 

• Penne – Luysterman 

• Tom Degrieck 

 


