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HIGHLIGHTS 2018  

 

Eddy Denayer, bezieler en oprichter ADO Icarus, overleden 

“Hij heeft meerdere stenen verlegd” 

 

Emotioneel afscheid van Eddy Denayer, bezieler en algemeen directeur ADO Icarus 

  
Op 8 april overleed Eddy Denayer, de oprichter en bezieler 

van onze organisatie. Eddy was tevens de algemeen directeur 

van ADO Icarus en zeer geliefd. Zijn overlijden was een schok 

voor onze personeelsleden en gebruikers. 

  

Zowel zijn familie als wij bij ADO Icarus werden de weken na 

zijn overlijden overstelpt met steunbetuigingen en 

persoonlijke anekdotes over Eddy. Het valt op hoe veel 

mensen hem zien als een groot voorbeeld. Dat hij veel 

personen met een beperking wist te raken is niet verwonderlijk, gezien de strijd die hij voor hen aanging. 

De zin “Hij heeft meerdere stenen verlegd” komt dan ook regelmatig terug in de steunbetuigingen. Maar 

ook bij zijn personeel had Eddy veel krediet opgebouwd. Want iedereen die ooit voor een baas heeft 

gewerkt zal het beamen: Deze persoon bepaalt voor een groot stuk de uitstraling van een bedrijf, maar 

ook hoe gewaardeerd je je als personeelslid voelt. Eddy was een baas uit de duizend, met veel respect, 

begrip voor moeilijke situaties en een grote dosis relativeringsvermogen. 

  

We trokken met de collega’s dan ook met lood in de schoenen naar zijn uitvaartdienst. De aula in het 

uitvaartcentrum bleek te klein voor de vele aanwezigen. Het was een zeer emotionele en persoonlijke 

dienst, met veel mooie muziek en foto’s van Eddy. Zijn gezin en enkele familieleden vertelden verhalen 

over Eddy of lieten zelfgekozen teksten voorlezen. Ook Jaak Geurts, met wie hij jarenlang samenwerkte, 

bracht een eerbetoon. Al die mooie herinneringen lieten uiteraard niemand onberoerd. 

 

“Eddy gaf de voorbije dertig jaar mee vorm aan de 

gehandicaptensector in Vlaanderen” 

IN MEMORIAM – EDDY DENAYER (1958-2018) 

  

  

Wie Eddy Denayer ooit ontmoette, zal het beamen. Hij was een bijzonder aimabele man. 

Daar had ook de rolstoel, waarin hij zo’n dertig jaar geleden belandde na een motorongeval, 

niks aan kunnen veranderen. Meer nog, zijn nieuwe toestand als ‘persoon met een 

lichamelijke beperking’ gaf zijn leven ook een nieuwe missie. Eddy was er namelijk rotsvast 

van overtuigd dat personen met een beperking een gelijkwaardig en autonoom bestaan 

verdienen. 
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Dertig jaar geleden stond de gehandicaptensector in 

Vlaanderen nog lang niet zo ver als nu. Dat had een jonge 

Eddy zelf moeten vaststellen, toen hij na zijn ongeval 

ervoor koos om het Pajottenland in te ruilen voor 

Heusden-Zolder, waar het OCMW ‘Tienhof’ had opgericht, 

een dienst voor zelfstandig wonen. Bedoeling van zo’n 

dienst is de cliënten of gebruikers een zo zelfstandig 

mogelijk leven te gunnen, zonder betutteling. Maar 

volgens Eddy en de andere cliënten schoot de dienst 

daarin te kort. We spraken hierover met Jaak Geurts, die 

Eddy in die periode leerde kennen. 

  

Jaak  Geurts: “Ik leerde Eddy meteen kennen als een man met een grote droom, namelijk een rijk en 

autonoom leven voor alle personen met een beperking. Voor die droom moest alles wijken. Eddy maakte 

in die tijd met een aantal andere personen met een ernstige lichamelijke beperking ook deel uit van de 

beweging ‘Independent Living Vlaanderen’. Ik ontmoette Eddy voor het eerst in 1991. Ik was in die tijd 

secretaris van de VFG (Vereniging personen met een handicap vzw) in Limburg. Eddy en een aantal 

medegebruikers waren in opstand gekomen omdat ze de kwaliteit van de dienstverlening in vraag 

stelden. Ze vroegen hulp aan ons en aan de KVG (Katholieke vereniging gehandicapten). Samen met 

de gebruikers en hun assistenten voerden we acties, gingen in dialoog met de minister en wisten 

uiteindelijk de erkenning voor ‘Tienhof’ over te nemen van het OCMW. De gebruikers en hun 

verenigingen kregen met andere woorden zélf de middelen in handen en gingen voortaan zelf 

bepalen hoe de dienstverlening er moest uitzien. Enkele jaren later werden ook gesprekken opgestart 

om een nieuwe dienst voor zelfstandig wonen op te richten in Diest. Op dat moment werd de naam 

‘Tienhof’ veranderd in ADO Icarus.” 

  

  

Je bent dan zelf de rest van je loopbaan actief gebleven binnen ADO Icarus. Jullie hebben 

veel samengewerkt. Wat voor iemand was Eddy? 

  

Jaak Geurts: “Eddy was heel fanatiek in zijn streven. Hij 

was een doorzetter. Anderen zullen dat misschien als koppig 

omschrijven, want hij en zijn gezellen van Independant Living 

Vlaanderen botsten in die tijd regelmatig met de autoriteiten. 

Als hij ergens voor ging moest daar veel voor wijken. Eddy 

had ook de gave van het woord, zoals ze zeggen. Hij kon 

mensen doen luisteren en bezielen. Dat harde en 

volgehouden werk loonde ook. ADO Icarus groeide uit tot een 

organisatie met meer dan 250 personeelsleden en bijna 200 

gebruikers. Maar tegelijkertijd was Eddy een grote 

levensgenieter. Ik zie hem nog altijd zitten met een stevige trappist voor zijn neus na weer een lange 

en vruchtbare vergadering. Eddy hield van lekker eten en een lekker drankje, en leefde helemaal op als 

we samen op reis of op vakantie gingen. Ook zijn gezin, zijn kinderen en kleinkinderen waren heel 

belangrijk voor hem”. 
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Wat betekent Eddy voor de gehandicaptensector in Vlaanderen? 

  

Jaak Geurts: “Eddy bracht enorm veel in beweging. Zo stond hij mee aan de wieg van het zelfstandig 

wonen, een idee die vanuit Zweden via Nederland naar Vlaanderen kwam overwaaien. Eddy heeft mee 

de regelgeving in Vlaanderen hierrond uitgeschreven. Eddy heeft ook heel fel getrokken aan het PAB 

(Persoonlijk Assistentie Budget), de voorloper van het huidige systeem van de persoonsvolgende 

financiering. Hij was zelfs een tijdlang voorzitter van de commissie die de PAB-budgetten toekende in 

Vlaanderen. De lijst met mandaten die hij bekleedde is eindeloos. Hij was onder meer lid van de raad 

van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nam verantwoordelijkheid 

op binnen de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten en het Toegankelijkheidsbureau, was lid van de 

raad van bestuur van Bewel, enzovoort. Op die manier heeft hij de gehandicaptensector in Vlaanderen 

de afgelopen dertig jaar mee gevormd. 

Maar Eddy keek verder dan het kleine Vlaanderen. Hij kwam op voor de rechten van mensen met een 

beperking in heel Europa. Daarom gaf hij mij ook de kans om onder de paraplu van ADO Icarus 

internationale projecten op te zetten, zodat mensen over heel Europa dezelfde strijd konden voeren. 

Wat ons toch wel uniek in Vlaanderen maakt. Eddy was dan ook een unieke man, die we enorm zullen 

missen.” 

 

Alex Verheyden aangesteld als algemeen directeur ADO Icarus 

Alex Verheyden volgt Eddy Denayer op als algemeen directeur van onze organisatie. Dat 

heeft de beheerraad op 24 oktober 2018 beslist.  

  

Jan Creemers, de voorzitter van ADO Icarus: 

  

"Het overlijden van Eddy Denayer heeft een grote leemte achtergelaten, zowel op menselijk vlak als op 

organisatieniveau. 

Wij, de beheerraad, hebben vlak na zijn overlijden aan Alex Verheyden gevraagd om de functie van 

Eddy voorlopig in te vullen en ADO Icarus verder uit te bouwen. Door de invoering van het 

persoonsgebonden budget op Vlaams niveau was dit niet vanzelfsprekend. Na een positieve evaluatie 

van de voorbije zes maanden hebben we in de beheerraad van 24 oktober 2018 beslist om Alex aan te 

stellen als algemeen directeur. Wij willen hem hiermee bedanken voor zijn grote inzet in de voorbije zes 

maanden en wensen hem veel geluk in deze boeiende en uitdagende functie." 

  

Alex Verheyden werkt sinds 2007 bij ADO Icarus, de voorbije jaren in de functie van adjunct algemeen 

directeur. 

 

Werking  

“We blijven onderzoeken hoe we een rol kunnen spelen op vlak van 

innovatie in de zorg” 

In 2017 lagen de klemtonen vooral in het omvormen van het aanbod (n.a.v. de 

persoonsvolgende financiering die in voege trad). In 2018 bleef dit een belangrijke taak, 

maar ging er ook aandacht naar innovatie. Voor de directie was de hamvraag ‘Hoe kunnen 

we een rol spelen op vlak van innovatie in de zorg?’. 
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In het voorjaar van 2018 zei algemeen directeur Alex Verheyden hierover: 

  

“We willen onze menukaart blijven verder ontwikkelen. Regelmatig 

komen er vragen van cliënten die heel persoonsgebonden zijn en 

waarop wij geen kant-en-klaar antwoord hebben. Wij denken dan 

graag met hen mee en ontwikkelen op basis van deze vragen het 

aanbod. We zijn ook aan het bekijken of er mogelijkheden tot 

schaalvergroting zijn, door samenwerkingen met andere 

organisaties. Onze vrijwilligerswerking is een stabiele werking die 

nog altijd groeit en waarmee we ook steeds meer mensen willen bereiken.” 

  

Intussen richt ADO Icarus zich niet meer alleen tot mensen met een beperking? 

  

“Tegenwoordig willen we een meerwaarde kunnen bieden aan alle mensen met een zorgbehoefte of 

ondersteuningsnood. Bijvoorbeeld door onze alarmassistentie, die er nu al is. Maar we voelen dat er 

nog meer opties uitgewerkt dienen te worden, bijvoorbeeld de ondersteuning en verdere opvolging van 

mensen die terug thuis zijn na een ziekenhuisopname. We blijven onderzoeken hoe we een rol kunnen 

spelen op vlak van innovatie in de zorg. Als Centra voor zelfstandig leven hebben we een uitstekend 

vehikel om de buurtgerichte zorg die minister vandeurzen naar voren schuift, te kunnen realiseren. We 

kunnen dit niet alleen en het vergt een hele aanpassing, maar er is zeer veel potentieel in onze 

organisatie aanwezig om tegemoet te komen aan de noden van vandaag en de toekomst.” 

 

LDC Neder-Over-Heembeek is verhuisd naar nieuwe stek 

Sinds begin februari 2018 vind je ons Lokaal 

Dienstencentrum (LDC) in Neder-Over-Heembeek terug 

in het nieuwbouwproject ‘Pieter & Pauwel’. Met man en 

macht werd gewerkt aan een vlotte verhuizing. 

Centrumverantwoordelijke Conny Roekens schreef 

daarover dit verslag. 

  

"Op 29 januari trokken we de deur van Familia zachtjes achter 

ons dicht! Met hulp van de klusjesdienst werd op vijf uur tijd de 

hele werking van et LDC ADO Icarus ingepakt en verhuisd. 

Met andere woorden had de centrumverantwoordelijke welgeteld 4 dagen om in het nieuwe gebouw 

LENDRIK alles in gereedheid te renen voor de welkom-dag op 5 februari.” 

 

Het lokaal dienstencentrum heeft in Neder Over Heembeek een belangrijke functie. Het is de centrale 

ontmoetingsplaats waar mensen uit de buurt elkaar treffen. Waar naast een groot aanbod van 

activiteiten ook tal van diensten zoals pedicure, sociaal restaurant, adl-ondersteuning, … worden 

aangeboden. Vooral ouderen, mensen met een beperking maar ook buurtbewoners met zorgvragen 

kunnen er terecht. Dit alles heeft als doelstelling mensen zolang mogelijk thuis laten wonen. In 

samenspraak wordt hun zorgondersteuning op maat afgestemd. 

  

ADO Icarus is na de verhuizing ook gestart met een nieuw project, nl. een activiteitencentrum voor 

mensen met een beperking. Zowel de RTH-werking als de opstart voor ‘wonen met ondersteuning’ voor 
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personen met een beperking worden verder uitgerold. De rode draad doorheen de werking in Neder 

Over Heembeek is het project ‘BuurtPensioen’ in het kader van Warme Buurtzorg. 

 

De officiële opening van het gebouw Lendrik volgde op 23 juni.  

 

ADO Icarus klaar voor de nieuwe Europese privacywet 

Op 25 mei 2018 is in heel Europa de nieuwe privacywet in werking getreden. Deze wet, 

genaamd GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) 

moet de persoonlijke data van de Europese burgers beter beschermen. Elke onderneming 

en organisatie in Europa dient zich te houden aan de richtlijnen, dus ook ADO Icarus. 

  

Gelukkig zaten we tegen dat moment volledig op koerssnelheid. Wie onze organisatie wat beter kent, 

weet dat privacy al geruime tijd één van onze drie kernwaarden is, naast autonomie en respect. We 

vinden het  belangrijk om zorg te dragen voor de persoonsgegevens van onze gebruikers en collega’s. 

Al onze maatregelen werden toegelicht op de ondernemingsraad, de personeelsvergaderingen en het 

gebruikersoverleg (zodat het via die weg naar alle gebruikersraden kon gaan). Ook is er in de loop van 

het jaar via interne mail nog informatie hierrond verspreid, iets dat we in 2019 zullen verderzetten. 

 

  

Fondsenwerving  

Music for life: 15.800 euro ingezameld voor ADO Icarus 

Het was weer een succesvolle editie in 2018. Hieronder 

een overzicht van de activiteiten.  

  

- De dienst van Hasselt organiseerde een winterbarbecue. Deze 

bracht 788,34 euro op. Nog in Hasselt zette gebruikster Miet 

Boonen opnieuw een pannenkoekenslag op, die samen met 

haar zelfgemaakte wenskaarten goed was voor 765 euro. 

Bovendien verkochten Miet en haar mama Lea ook weer hun beroemde speculoos, die 763 euro 

opbracht. 

  

- De collega’s van Diest organiseerden een eetdag. Deze bracht maar liefst 3.448,45 euro in het laatje. 

  

- De marktverkoop in Halle, waarbij de collega’s op de zaterdagmarkt kerstrozen, zelfgemaakte confituur 

en wafels aan de man brachten, is goed voor een opbrengst van 2.000 euro. 

  

- De verkoop van wafels liep ook elders weer gesmeerd. Dankzij onder meer de verkoopskills van de 

collega’s van de centrale zetel in Hasselt werden alle dozen verkocht, goed voor 1.565 euro winst. 

  

- De snoepfanaten in de buurt van Zolder hadden geluk: onze collega’s van de dienst daar gingen op 

pad met lekkere snoepzakjes. Een succesvolle actie die 1.416 euro opbracht. En meer recent, op 22 

maart 2019, organiseerden ze nog een Italiaanse pasta-avond. De opbrengstenmeter steeg daar tot 

486,52 euro. 
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- In Emelgem kregen de lokale bakkers concurrentie van ons ADO-bakteam. De verkoop van 

zelfgemaakte wafeltjes was goed voor maar liefst 1.083,22 euro. 

  

- In Kortrijk verkochten ze zakjes met diverse kruiden, hetgeen 630 euro opleverde. Bovendien 

organiseerde de vzw Krav Maga Trainingscentrum (met een tiental centra in Vlaanderen) twee 

workshops (rond vechtsportdisciplines en vuurwapens). Deze brachten samen 600 euro op. Met dank 

aan onze collega Sandra uit Kortrijk om dit te bewerkstelligen. 

  

- In Lommel werden we gekozen als goed doel voor de Muziekquiz van de KWB Eisden Cité. Op die 

manier werd er 955 euro ingezameld. Ook is er een plaatselijk Kerstconcert georganiseerd voor het 

goede doel, hetgeen 751,6 euro opbracht. Een bijzondere dankjewel gaat bij deze twee acties uit naar 

collega Aurora. 

  

- In Menen maakten ze zelf sleutelhangers, die onder meer op marktjes over de toonbank gingen. Dit 

bracht 370 euro op. 

  

- In Gingelom vatten ze post op de plaatselijke kerstmarkt, met onder meer wafels en zelfgemaakte 

spulletjes. Dit bracht 195,80 euro op. 

  

- In Dendermonde ten slotte hielden ze op 9 maart een benefietavond. De opbrengst hiervan is nog 

niet bekend, omdat de onkosten nog niet volledig in kaart gebracht zijn. Een verslag lees je hieronder. 

  

Het geld zal door iedere dienst gebruikt worden voor zaken en activiteiten die een meerwaarde 

betekenen voor zowel gebruikers als assistenten. Een voorbeeld hiervan is de nieuwjaarsactie in 

Lommel. De assistenten brachten ontbijtjes naar de gebruikers en konden zelf genieten van een 

nieuwjaarsdrink. Ook de vrijwilligerswerking die op poten gezet is in Halle en Lommel is een mooi 

voorbeeld.  

 

Een hart voor ADO Icarus 

 

Ook in 2018 toonden heel wat mensen hun hart voor onze organisatie via een aantal acties. Hieronder 

een overzicht van de belangrijkste: 

 

1. Bestickering Limburgse vervoersdienst levert meer dan 12.000 euro op 
 

Ons busje van de vervoersdienst in Limburg rijdt sinds 

begin 2018 bestickerd rond. Deze maatregel levert ADO 

Icarus meer dan 12.000 euro op. De bestickering is een 

samenwerking met The Benefit Project. Dat is een 

onderneming die op zoek gaat naar bedrijven uit de 

buurt, die reclame willen maken én tegelijkertijd iets 

willen doen voor een goed doel. Een deel van de 

sponsoring gaat naar The Benefit Project, voor het 

zoeken van schenkers en de praktische kant van de 

zaak, de rest is voor onze organisatie. 
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2. Egon loopt 1.300 euro bij elkaar & Bib Heusden-Zolder schenkt 325,5 euro aan onze 

organisatie 
 

     

Egon Donkerwolke, een sympathieke dertiger uit Brakel in Oost-Vlaanderen, 

wilde zich in de zomer van 2018 graag inzetten voor het goede doel via zijn 

hobby joggen. Hij koos voor onze organisatie en sprak mensen in zijn omgeving 

aan, die zijn nobele daad graag wilden sponsoren. Egon liep 100 km voor ADO 

Icarus en liet zich door bedrijven en sympathisanten sponsoren voor deze tocht. 

Hij liep maar liefst 1.300 euro bij elkaar! Een bedrag waar we uiteraard zeer blij 

mee zijn. 

  

Ook in Heusden-Zolder toonden ze hun hart voor ADO Icarus. Daar mochten 

we afgelopen zomer 325,5 euro in ontvangst nemen van de plaatselijke 

bibliotheek. 
 

 

 

3. Meer dan 7.000 euro ingezameld dankzij Frit Fret Festijn, busje Neder-Over-

Heembeek komt stilaan in zicht 
 

Het gaat goed vooruit in ons Lokaal Dienstencentrum in 

Neder-Over-Heembeek. Het centrum startte begin 2017 

met het inzamelen van geld voor een eigen busje. Tegen 

eind 2018 was al een groot gedeelte van het benodigde 

budget ingezameld. Onder meer dankzij het jaarlijkse Frit 

Fret Festijn. 

  

  

Op 10 en 11 maart organiseerden Conny en haar team 

samen met de vriendenkring van het Lokaal 

Dienstencentrum de tweede editie van het Frit Fret Festijn. 

Zo’n 400 tot 450 personen zakten af naar het centrum om 

verdeeld over drie momenten frietjes te gaan eten met 

balletjes in tomatensaus, vol-au-vent, stofvlees, enz. Het 

startschot van de tweedaagse werd gegeven door niemand 

minder dan Nicole en Hugo. Conny: “We hadden een leuke 

tombola opgezet. Toen Nicole en Hugo het startschot gaven, 

is er iemand op de aanwezige hometrainer beginnen te fietsen. Deze persoon werd regelmatig afgelost. 

We hadden vijf verenigingen uit de omgeving gevraagd om elk drie mensen af te vaardigen om te 

fietsen. De bedoeling was dat de wielen van de hometrainer nooit stopten met draaien. De mensen die 

kwamen eten mochten voor een klein bedrag gokken hoeveel kilometer er aan het eind van het weekend 

op de teller zou staan.” Wie er het dichtst bijzaten kregen mooie prijzen. Gezamenlijk werd er trouwens 

304,59 kilometer afgelegd, de tombola leverde zo’n 1.500 euro op. 
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In totaal bracht het festijn maar liefst 7.000 euro op. Conny Roekens, centrumleidster: “We zijn de vele 

bezoekers dankbaar, maar ook de vrijwilligers en zeker ook de leveranciers! Dankzij al deze 

inspanningen zitten we al over de helft van het aankoopbedrag van ons busje.” 

  

 

4. Kiwanis Tabasstreek Wervik schenkt vier smartphones aan ons centrum te Menen 
 

De leden van de Kiwanisclub ‘Tabaksstreek Wervik’ hebben 

vier smartphones geschonken aan ons Centrum voor 

zelfstandig leven in Menen. Regiomanager Marleen 

Notebaert (links op foto) mocht de toestellen plechtig in 

ontvangst nemen. 

  

De toestellen worden gebruikt door de assistenten in onze 24/24u-

assistentie. Bij deze ondersteuningsvorm voor mensen met een zware lichamelijke beperking zorgt 

ADO Icarus ervoor dat gebruikers op elk moment van de dag én nacht oproepen kunnen plaatsen, als 

ze hulp nodig hebben met iets of in nood zijn. De assistenten die aanwezig zijn op de dienst dragen 

altijd de smartphones bij zich, ook als ze bij andere gebruikers aan het werk zijn.  

 

5. Al shoppend ADO Icarus steunen, het kan voortaan! 

 

 

Sinds 2018 is ADO Icarus één van de goede doelen en 

verenigingen die je kunt ondersteunen via Trooper.be. 

Dat is een website waar consumenten naar toe kunnen 

gaan als ze iets wil bestellen bij een webshop. Door via 

Trooper eerst ADO Icarus aan te vinken als hun goed 

doel en vervolgens door te klikken naar de 

desbetreffende webshop, zorgen ze voor sponsorgelden 

voor ADO Icarus. De webshop schenkt namelijk stukje 

van het bedrag dat de consument besteedde aan onze 

organisatie. 

 

  

Het bedrag dat naar ADO Icarus gaat hangt af van de webshop waar je iets koopt. Meestal is dit 

ongeveer vijf procent. Het is niet de klant die dit extra betaalt, maar de desbetreffende webshop die 

haar goed hart toont en een deel van de winst wegschenkt. Nog niet alle online webwinkels zijn 

aangesloten, maar toch al zo’n 150. Onder wie een pak grote namen zoals Coolblue, JBC, Booking.com, 

ColliShop, Torfs, Ici Paris, Brussels Airlines, A.S. Adventure, enz.  
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DE ONDERSTEUNINGSREGIO’S IN 2018 

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

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

en ambities waar te maken. 

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

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

De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan in 12 verschillende 

ondersteuningsregio’s in Vlaanderen. 

 

 

 

Brussel 

In februari 2018 opende LENDRIK zijn deuren. ADO Icarus kon eindelijk verhuizen van het oude 

parochiehuis naar een spiksplinternieuwe stek. Niet langer als huurder maar als mede-eigenaar van 

een multifunctioneel centrum, samen met een Nederlandstalige bibliotheek en het  

gemeenschapscentrum Nohva. Bij zowel de bouwfase als de afhandeling van het administratieve luik 

hebben we altijd kunnen rekenen op de ondersteuning van het Kenniscentrum wonen welzijn & zorg. 

Ook de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie danken we voor hun hulp bij het 

bereiken van ons einddoel.  

 

De verhuis naar ons nieuwe gebouw verliep vlotjes met de hulp van de klusjesmannen van ADO, 

hoewel er eigenlijk niet zoveel verhuisd moest worden. Dankzij een investeringsbudget van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we immers alles nieuw aankopen, gaande van stoel tot 
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het lepeltje waarmee we onze koffie roeren. De technieker en ICT-medewerker zorgden op hun beurt 

voor de nodige nutsvoorzieningen. 

 

De dienstverlening en het activiteitenaanbod vanuit het lokaaldienstencentrum zetten zich gewoon 

voort op de nieuwe locatie. Al vlug werd het duidelijk dat deze nieuwe locatie een grote stap vooruit 

was inzake toegankelijkheid. We leerden snel heel veel nieuwe mensen kennen die gewacht hadden 

tot ze hun intrede konden maken in onze nieuwe stek. Ons sociaal restaurant kende in 2018 niet 

voor niets een verviervoudiging van het aantal eters! We bereiken in 2018 ook een meer divers 

publiek (zowel in leeftijd als cultuur). Dit had tot gevolg dat ons taal- en diversiteitstraject moest 

worden aangepast.  

 

Het activiteitencentrum, dat we met de hulp van projectsubsidies van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie hebben kunnen starten, bouwde langzaam een laagdrempelige werking op 

voor zinvolle vrijetijdsinvulling voor personen met een fysieke beperking.  

Elke maandag en dinsdag kunnen er vanaf juni dagelijks mensen terecht voor een halve of volle dag. 

Deze werking wordt vormgegeven door een projectmedewerkster en een vaste vrijwilliger. De RTH-

medewerker en de centrumverantwoordelijke steken tussendoor ook een handje toe gezien het 

activiteitencentrum vervlochten zit in de RTH werking en de werking van het LDC. 

 

Daarnaast maken we langzaam werk van een woon- en ondersteuningsaanbod in de nabijheid van 

het LDC. ADO Icarus verhuurt momenteel twee aangepaste woningen en één bijkomende woning 

aan personen met een ondersteuningsnood. In 2019 werken we verder aan een ruimere uitbouw van 

ons ondersteuningsaanbod. 

 

De centrumverantwoordelijke is toegetreden tot het veranderteam van de Eerstelijnszorg in Brussel 

(Bruzel). En ook de vertegenwoordiging binnen het BROG werd verdergezet in 2018.  

 

Denderleeuw 

Maandag 18 juni trok het team van Denderleeuw er op uit voor een 

creatieve trefdag in de Keramiekstudio in Destelbergen voor een 

workshop potjes draaien. Na een korte uitleg en demonstratie mochten 

de assistenten zelf aan de slag met klei en een draaischijf. Wat simpel 

leek bij het demonstreren bleek in werkelijkheid toch iets minder 

makkelijk! Na twee uur en klei tot achter hun oren hadden de meeste 

collega’s toch een leuk resultaat en enkele mooie zelf gedraaide potjes. 

Achtereenvolgens drogen, bakken, een kleurtje er op en nog eens de 

oven in, en klaar! Afsluiten deed het team met een culinair 

driegangenmenu bij Buikskerond. Iedereen genoot van de mooi 

gedresseerde bordjes die de chef op tafel toverde en de smaak moest 

er niet voor onderdoen. Alle bordjes gingen leeg terug naar de keuken. Een k(l)eileuke trefdag met 

een heel lekkere afsluiter. 
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Dendermonde  

De trefdag van de dienst Dendermonde stond dit jaar volledig in het 

teken van samenwerking, proactief denken, zelfbeheersing, 

teamspirit, actie en reactiesnelheid. Kortom paintball dus. Deze 

activiteit en gewaagde keuze was het resultaat van een leuke 

brainstorm onder collega’s met als opdracht het organiseren van de 

trefdag. De aftrap van de trefdag werd dus op 15 mei bij Atrium 

Mortis Paintball te Lebbeke gegeven. Voor de meesten onder het 

team was dit een eerste kennismaking met het paintballen. Voor er 

van start kon worden gaan werden we wegwijs gemaakt in de leer 

en de filosofie van paintball en werden de veiligheidsvoorschriften 

uitgelegd. Daarna werd het team verdeeld in 2 groepen, een rode en 

een blauwe groep. We hadden de formule “3 uur paintball” gekozen 

waarbij er telkens enkele spelletjes op verschillende themavelden werden gespeeld. Elk spel was 

erop gericht om zo snel mogelijk de tegenstander uit te schakelen. Overleg en teamwork maar vooral 

“goed richten” waren hierbij zeer cruciaal. Soms was het goed raak met blauwe plekken tot gevolg. 

Deze activiteit heeft bijgevolg bij sommigen nog dagen nagezinderd. Hierna was er gereserveerd in 

‘Het huis van Cleophas’ te Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Het was een mooie zonnige dag waardoor er 

buiten in de tuin een aperitiefje kon worden genuttigd. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om een groepsfoto te maken. Na het aperitief konden de assistenten in het restaurant zelf genieten 

van een lekker gerecht. Voor de liefhebbers was er ook nog koffie nadien. Het was een gezellig 

samenzijn en de ideale gelegenheid om met de collega’s bij te praten. Kortom voor herhaling vatbaar. 

Diest 

Er vielen helaas 2 overlijdens te betreuren bij de 

gebruikers in Diest. We moesten afscheid nemen van 

Mon Vandijck op 5 juli. Hij werd 78 jaar. Anne 

Happaerts (55 jaar) verliet ons totaal onverwacht op 

29 december. Voor alle gebruikers, personeelsleden 

en andere sympathisanten werd er een ingetogen 

maar mooie herdenking georganiseerd in het 

praatcafé. 

Er werd één overeenkomst gesloten met een nieuwe gebruiker voor aanvang op 1 februari 2019. In 

de oude wijk vertrok een koppel gebruikers waardoor er hier nog 3 bewoners van de diensten van 

onze organisatie gebruik maken. 
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De introductie van het PVB is ondertussen grotendeels 

verteerd. In de praktijk leren we echter dat nog steeds 

slechts een heel kleine minderheid in staat is om 

hiermee zelfstandig (de budgethouder zelf of zijn/haar 

naaste omgeving) om te gaan. Intensieve begeleiding 

en advies blijven dus noodzakelijk. 

Gezien de bewoners geen beroep meer konden doen 

voor onderhoud van de tuinen op de klusjesdienst van ADO Icarus, werd hiervoor met succes een 

samenwerking opgezet met wijkwerkers, en dit aan zeer gunstig tarief. 

De dienstverlening met dienstencheques bleef in 2018 nagenoeg stabiel; 4 personeelsleden werken 

in totaal 70u/w bij 11 klanten waaronder 7 gebruikers. 

Op 6 oktober werd er een eetdag met tombola 

georganiseerd. Dankzij de vrijwillige inzet van de bijna 

complete ploeg personeel en gebruikers werd dit weer 

een groot succes. Er kwamen meer dan 300 mensen 

opdagen. De netto opbrengst was ruim €3.400. Deze 

middelen worden hoofdzakelijk geïnvesteerd in de 

verdere uitbouw en werking van het praatcafé. 

Dit praatcafé oogst steeds meer succes. In 2018 was het sfeervolle kerstfeest ongetwijfeld een 

topper! Met méér dan 40 inschrijvingen was het zaaltje in feite te klein en moesten er extra stoelen 

gehuurd worden.  

Gingelom  

In de regio Gingelom zijn begin 2018 9 gebruikers ingeschreven in de dienst voor zelfstandig wonen. 

In juli en oktober 2018 zeiden twee budgethouders de dienstverleningsovereenkomst met ADO 

Icarus op. Sinds augustus ondersteunt Gingelom een gebruiker uit de buurt in de vorm van 

alarmassistentie. Einde 2018 tekende een nieuwe gebruiker in op het dienstverleningsaanbod van 

de permanentiewerking in Gingelom.  

De regio Gingelom heeft te kampen met leegstand sinds de invoering van de persoonsvolgende 

financiering. Er wordt samen met het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-

Truiden gezocht naar oplossingen voor de leegstaande woningen. Sinds oktober kreeg één van de 

leegstaande woningen een tijdelijke bewoner toegewezen in kader van noodopvang. 

In de regio Gingelom wordt er samengewerkt met de verpleegdienst Curatio, waarop veel van de 

budgethouders beroep doen. Verschillende budgethouders doen ook beroep op de tweede 

zusteronderneming, DC Icarus.     

De start van het nieuwe jaar werd op 3 februari met het team goed ingezet in de Beta Bowling te 

Sint-Truiden. Na een lekkere steengrill-maaltijd werden de spieren getraind door een wedstrijdje 

bowling. Op 25 oktober ging het team op daguitstap naar Luik onder leiding van één van de 
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assistenten en leerden ze veel mooie hoekjes in Luik kennen, waaronder het aquarium museum en 

het restaurant La maison du Peket. Het team nam op 9 december voor de eerste keer deel aan de 

kerst- en hobbybeurs te Montenaken. Met een mooi versierde stand met zelfgemaakte kaartjes, 

lekker brood en andere werd er een winst van 195,80 euro verzameld ten voordele van de eigen 

werking. 

Halle  

De jaarlijkse trefdag  van de dienst Halle, die doorging op donderdag 1 juni, was een ontspannende 

dag richting Pairi Daiza. Ondanks de voorspelling van zeer goede weer, werden we verrast door 

enkele stortbuien. Gelukkig konden we na het zien van de panda’s, gorilla’s en witte tijgers even 

opwarmen in het Aziatisch buffetrestaurant van Pairi Daiza.  

 

Hasselt 

Op 17 september was hij er weer, onze jaarlijkse trefdag. Dit jaar werden we met z'n allen verwacht 

bij Chocolatier Visser in Meeuwen. Daar hadden we in de voormiddag onze personeelsvergadering in 

een aangrenzend zaaltje. Na het theoretisch gedeelte van de dag was het tijd voor actie. Eerst reden 

we 's middags richting "Frietboetiek", waar de geur van 

versgebakken frietjes ons tegemoet kwam.😋 Het was een 

gezellige zaak, vriendelijke mensen maar vooral heel 

lekkere frietjes. Namiddag reden we terug naar Chocolatier 

Visser, waar we voorzien werden van schorten en 

bakkersmutsen. Na een korte rondleiding, waar we 

mochten proeven van de lekkere pralines, gingen we aan 

de slag. Twee vriendelijke dames stonden ons bij met raad 

en daad. We maakten pralines, kleurden prenten in met chocolade, proefden van fruit in de 

chocolade-fontein en maakten studentenhaver. Kortom, in 2 uur tijd waren we naast super 

assistenten ook (bijna) volleerde chocolatiers. Met onze mooi verpakte pralines vertrokken tegen 

17u huiswaarts met de airco op maximum. Het was weer een zeer geslaagde trefdag met de collega's 

en regiomanagers.  
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Izegem 

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

Emelgem, deelgemeente van Izegem. 

Vanaf september 2017 huist de dienst hier 12 ADL appartementen en 12 gebruikers die beroep doen 

op 24/24 permanentie. Daarnaast maken cliënten gebruik van ondersteuning op afspraak en 

huishoudhulp via onze zusterorganisatie DC Icarus. 

Op 23 mei trok het team van Emelgem voor de eerste keer op trefdag. De assistenten werden 

verwacht in Staden op een Ganzenboerderij. Spannend! Ze werden hartelijk ontvangen op een 

boerderij en werden, na wat uitleg over het oudste en kleinste ganzenspel, in 2 groepen verdeeld. 

Groep 1 speelde een reuzengroot ganzenspel met al van leuke opdrachten terwijl groep 2 het 

fruitbomenlabyrint in trok op zoek naar de 

ontbrekende gans. Wat aanvankelijk 

eenvoudig leek bleek in realiteit toch niet zo 

eenvoudig te zijn. Niet alleen de dobbelsteen 

bepaalde het lot maar evengoed de aard van 

de opdrachten. De dieren op de boerderij 

keken vrolijk toe naar de even vrolijke bende. 

De weergoden waren het team gunstig gezind 

en de zon kwam zelfs piepen. Tijdens het 

aperitief werden de topresultaten overlopen 

en waagden er zich een deel aan hoger/lager, 

tafelvoetbal en tapbiljart! Ondertussen keken de assistenten nieuwgierig naar hoe de eigenaar zijn 

pizzaoven buiten begon op te stoken. Niet veel later werden ze uitgenodigd om hun eigen pizza te 

maken met beleg naar keuze … Het rollen van het deeg was een kunstje op zich. Het bakken van de 

pizza in de buitenoven ontlokte veel verbazing maar de smaak was overheerlijk. De avond werd 

gezellig afgesloten met een glaasje en een volle maag.  

Kortrijk  

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

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

wandelafstand. 

Onze zusterorganisatie DC Icarus heeft ook onder de gebruikers van Kortrijk veel klanten. De 

vervoerdienst draaide in 2018 op een laag pitje, de beslissing werd dan ook genomen om de 

vervoerdienst stop te zetten. 

Op 4 oktober hadden de assistenten van de Kortrijkse dienst opnieuw een reden om er eens op uit 

te trekken, naar 'Ter Poorte’ in Ledegem, waar ze hartelijk verwelkomd werden door hun gastheer 

Nick Soen. Het zonnetje liet hen niet in de steek daar op het mooie terras en ze waren benieuwd 

naar wat de dag hen brengen zou. Na een inleidende voorstelling over de geschiedenis van Ledegem 
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in WO I werden de assistenten in groepjes op pad gestuurd met een hele toffe fotozoektocht. Mét 

stoorzenders weliswaar.. zonder protocol (ei, pixelpuzzel, zotte fiets)!! Dat was nefast voor de 

bloeddruk maar des te fijner voor het groepsgevoel en de sfeer.  

Aangekomen wachtte hen nog een verrassing: 

oude volksspelen. Eveneens zonder protocol! 

Zelfzeker en strijdvaardig als onze assistenten 

zijn, moest dat lukken! En wat dacht je? De 

nodige luidruchtige afleidingsmanoeuvres misten 

hun doel niet met ambiance en hilariteit tot 

gevolg. Dikke proficiat aan het winnende team 

Kristien, Linda, Virginie en Ann. Duim omhoog 

aan de sportieve verliezers. 

En het mag gezegd: Speciale aandacht voor Ann Roose die met glinsterende oogjes bij Marleen werd 

geroepen om een mooi geschenk in ontvangst te nemen, ter ere van haar tien jaar trouwe dienst en 

inzet bij ADO!  

’s Avonds mocht het team hun buikje rond eten met heerlijke ouderwetse ovenkoek, warme beenham 

en groentjes. 

Lommel 

In 2018 werden 12 gebruikers ondersteund in de permanentie. In februari mochten we namelijk  een 

nieuwe gebruiker verwelkomen. Beide personen die alleen op ons alarmassistentiesysteem waren 

aangesloten zijn uit dit systeem gestapt. Verder waren er 6 gebruikers die op afspraak ondersteuning 

kregen. Ook 1 gebruiker kreeg een half uur per week extra hulp door een vaste assistent in het kader 

van basale psycho-sociale ondersteuning. 

Een aantal assistenten die nog een vervangingscontract hadden, hebben een vast contract gekregen. 

Buiten een aantal wisselingen bij jobstudenten, is het team hetzelfde gebleven. 

Eind april is er een nieuwe regiomanager gestart waardoor de rest van het jaar een jaar werd van 

stabilisering en vorming van een nieuw, enthousiast team met extra aandacht voor het opnemen 

van deeltaken door assistenten. 

Er is aandacht geweest voor vorming rond het thema verandering, verdere verdieping in timecare, 

het oproepsysteem en Nah. De trefdag en de music for live activiteiten waren een succes. 

Menen  

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

aangepast appartement. In 2018 zijn er 2 open plaatsen terug ingevuld: 1 gebruiker die 24/24 

permanentie inkoopt, 1 cliënt die alarmassistentie inkoopt en assistentie op afspraak. 
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Op dinsdag 25 september nodigde Nick Soen het team van Menen uit in Ledegem voor een 

zonovergoten trefdag. Ze werden meteen in groepjes verdeeld. Per groep kregen ze twee gekke 

fietsen, een wegbeschrijving, een spelletje 

en een ei. Na wat instructies mochten zij op 

pad voor een fotozoektocht waarbij de 

oorlogsgeschiedenis uit Ledegem en de 

Westhoek aan bod kwam. Nick wist dan ook 

heel wat geschiedenisweetjes uit zijn 

thuisgemeente te vertellen wat het extra 

boeiend maakte. De bedoeling was om 

binnen de tijd alle vragen te beantwoorden, 

de fotozoektocht onderweg op te lossen en 

het ei zonder breken terug naar onze locatie 

te brengen. Eén groep dacht hiervoor een 

goede oplossing te hebben gevonden en verstopte het ei in een bloembak en liet de gekke fietsen 

ergens achter. Maar helaas voor hen, het werd toch geen overwinning. Ze konden nog wat extra 

punten sprokkelen bij de volkspelen die we bij aankomst konden spelen, maar ook dat was van geen 

nut meer. De winnende groep was dan ook een terechte winnaar. 

Het plan was om de trefdag af te sluiten met een drankje en een hapje maar er was nog een 

verrassing voor 1 assistent. Filiep zou immers enkele dagen later op pensioen gaan en de assistenten 

hadden een verrassingsfeestje gepland en o.a. ook zijn gezin, alle assistenten waarmee hij ooit had 

samengewerkt en algemeen directeur Alex Verheyden uitgenodigd. Het was dan ook een grote 

verrassing voor Filiep toen alle genodigden binnen kwamen. Na een mooie en ludieke speech van 

regiomanager Marleen werd er nog veel bij gekletst met een aperitiefje en heerlijke tapasschotels. 

Het was een zeer geslaagde trefdag en een mooi afscheidsviering van een fijne collega. 

Zolder 

Een zonovergoten dag op donderdag 13 september, een mooie start van onze jaarlijkse trefdag. Op 

het programma eerst een vergadering en dan richting Zolder centrum om een bodempje in de maag 

te leggen. Energie door middel van een heerlijk frietje in frituur pili-pili om daarna er tegenaan te 

gaan gezien assistent Bart een heuse wandeling te Bolderberg had uitgestippeld. Met de 

wandelschoenen in de aanslag en een portie goede zin begon het team van Zolder aan de beklimming 

aan de kluis van Bolderberg. Onderweg werd verteld 

dat je een steentje moest zoeken en meenemen naar 

boven, om een wens te doen in de O.L.-vrouw van 

Loreto kapel. 

In de kapel werd er tijd gemaakt om ook een kaarsje 

te branden voor mensen die wel wat licht kunnen 

gebruiken in donkere tijden. Daarna was het samen 

genieten van het prachtige zicht op de vijvers en het 
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kasteel van Terlaemen. Een fijn gevoel, jij als kleine mens te midden van al die overweldigend mooie 

natuur! 

Na de afdaling en ondertussen gezellig keuvelen, was het tijd om te rusten. Daarom werd er als 

afsluiter van deze sportieve trefdag gekozen voor een drink op het zonnige terras. Tafels en stoelen 

werden verhuisd om gezellig bij mekaar te kunnen zitten. Het was fijn, als team rond een grote tafel 

zonder dat er agendapunten onder de aandacht gebracht moesten worden. Er werd gesmuld van een 

lekker biertje of een ijscoupe, anderen kozen dan weer voor een bakje warmte met slagroom. 
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WERKING 

Centrale zetel 

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

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

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

directieleden nog 12 stafmedewerkers. 

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

genoten de staf in het zonnetje al staande van een tapastafel na een voormiddag vergaderen. In 

december vulde de ploeg de magen in brasserie Padam te Bilzen vooraleer de kou te trotseren tijdens 

een digitale cluedo in en rond de landscommanderij in Alden Biezen.  

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 2018 deden ongeveer 599 budgethouders (dit is een verdubbeling van het aantal van 2017) en 

2024 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 is Halle er nog bijgekomen. 

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

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

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

de staf voor een overleg- en intervisiemoment. 

In 2018 werden er 1813 RTH-begeleidingen gegeven aan 130 personen. 
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PERSONEEL  

Personeelsaantal  

Op 31 december 2017 had ADO Icarus 281 personeelsleden in dienst. Globaal betreft dit 152,8 

voltijdse equivalente eenheden (VTE) ten opzichte van 165,9 in 2016, hetgeen een zeer lichte daling 

is. 

 

Personeel in de bloemetjes  

In 2018 waren volgende personeelsleden 10 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

▪ Roose Ann (assistente ) 

▪ De Baere Melissa (assistente ) 

▪ Denayer Christel (assistente Halle) 

▪ Calcoen Karen (assistente) 

▪ De Rijbel Nicole (assistente) 

▪ Derant Nathalie (assistente) 

▪ Pessendorffer Myriam () 

▪ Roekens Conny (centrumverantwoordelijke LDC Brussel) 

▪ Vandenbogaerde Veronique 

▪ Ral Hilde 

▪ De Henau Carine 
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In 2018 waren volgende personeelsleden 20 jaar in dienst bij ADO Icarus: 

▪ Daubies Roland (preventieadviseur) 

▪ Koopmans Marijke (assistente) 

▪ Van Der Biest Elke (assistente) 

▪ Fraiponts Lieve (assistente Hasselt) 

▪ Santulliana Dana (assistente) 

▪ De Lamper Hilde (assistent Dendermonde) 

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. 

Meest opvallende vaststellingen voor 2018: 

▪ Regio Zolder: in deze regio is het verzuim bijna verdubbeld ten opzichte van het vorige jaar: 

van 3,3% in 2017 naar 6,1% in 2018. Het hele jaar door heeft deze regio te kampen gehad met 

een beduidend verzuim. Meerdere assistenten zijn om verschillende redenen langdurig afwezig 

(geweest). 

▪ Regio Lommel: hier is verzuim nog licht verhoogd doorheen 2018 (van 4,5% naar 5.2%) 

▪ Regio’s Halle en Gingelom scoren ook met een verzuimcijfer net boven 4%; 

▪ Regio’s Denderleeuw, Dendermonde, Diest, Izegem, Hasselt, Kortrijk en Menen zorgen met 

laag verzuimcijfer voor het mooie algemene gemiddelde. 

▪ Het algemeen verzuimpercentage eind 2018 bedraagt 3,7%, wat een verhoging is van 0,8% 

ten opzichte van het vorige jaar 

 

Preventiebeleid 

Preventieacties in 2018: 

▪ Invoering van een extra informatiemoment betreffende het zelfroosteren tijdens de 

introductiecursussen; 
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▪ Uitvoering van verscheidene adhoc opleidingen heffen en tillen voor nieuw aangeworven 

personeelsleden (buiten de introductiecursussen); 

▪ het opmaken van een nieuw vijfjaarlijks Globaal PreventiePlan in 2018; 

▪ ergonomische ondersteuning bij de herinrichting van de kantoorruimte van de centrale 

administratieve diensten; 

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

werkomstandigheden. 

 

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 05/03/2017 en deze van Limburg op 

12/03/2017. Dit jaar werd in de voormiddag de checklist en het protocol voor de inloopassistenten 

kritisch onder de loep genomen. In de namiddag stond een spelvorming ‘feedback geven’ op het 

programma. Deze vorming werd gegeven door vormingsorganisatie De Aanstokerij. 
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Introductiecursus 

De introductiecursus geeft een inleiding tot de functie assistent binnen ADO Icarus. Deze cursus 

wordt halfjaarlijks en per regio georganiseerd voor nieuwe personeelsleden en omvat zowel 

inhoudelijke als praktische opleidingen.  

De cursus in het voorjaar ging enkel door in Limburg. In de rest van Vlaanderen waren er te weinig 

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

 

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

vlak van vormgeving en inhoud. 

 

Vormingstraject veranderingsprocessen 

In alle diensten ging er een vorming door die inspeelde op hoe om te gaan met de veranderingen 

van afgelopen jaar. De team kregen door middel van deze vorming meer inzicht in de processen die 

er in hun team allemaal speelden en concrete acties hoe er gewerkt kan worden aan een (nog) betere 

groepsdynamiek.  

Naast de teams in de diensten voor zelfstandig wonen, ging deze vorming ook door voor de 

regiomanagers en de staf. Het vormingstraject werd gegeven door Keik.  

 

Overig vormingsaanbod assistenten 

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

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

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

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

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

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

In 2018 gingen er o.a. vormingen door rond de thema’s kwaliteit van bestaan, verbindend 

communiceren, gebruik van de tillift en timecare. 

Vorming RTH-medewerkers, regiomanagers, staf en directieleden 

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

rouwverwerking, zelfzorg en autisme stonden o.a. op de agenda. 

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

specifieke taken (GDPR, voka,…).  

Door regiomanagers werden vooral op individuele basis vormingen en trainingen bijgewoond 

(vorming rond PVF, arbeidsrecht,..)  

 

CAO 104 werkgelegenheidsplan 45-plussers 

 

In het kader van de CAO 104 werden volgende maatregelen in 2018 verdergezet: 
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▪ Werknemers ouder dan 45 jaar worden jaarlijks medisch onderzocht omwille van het hoger 

risico op rugletsels. 

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

mogelijkheid. 

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

alle vestigingen. 

 

De volgende maatregel werd verder geconcretiseerd in alle vestigingen: 

▪ 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. 

▪ Opstellen van roosterregels om de werklast zo laag mogelijk te houden 

▪ Bij sollicitaties in 2018 werden er 10 personeelsleden boven de 45 jaar aangeworven.  
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FINANCIEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BALANS PER 31/12/2018 

ACTIVA 

  31/12/2018 31/12/2017 

Vaste Activa 412.794,49 461.980,74 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 25.016,62 28.535,71 

      

MATERIËLE VASTE ACTIVA 368.019,83 367.610,19 

Terreinen en gebouwen 166.391,07 171.271,33 

 Installaties, machines, uitrusting 59.448,20 81.632,11 

 Meubilair en rollend materieel 122.084,22 107.327,70 

 Overige materiële vaste activa 20.096,34 7.379,15 

      

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 19.758,04 65.834,84 

Borgtochten 19.758,04 14.834,84 

Vordering LT Curatio 0 51.000,00 

      

Vlottende Activa 2.146.947,39 2.400.965,54 

VORDERINGEN OP TEN 
HOOGSTE 1 JAAR 

868.854,59 1.065.386,50 

Vorderingen gebruikers / cliënten 769.357,80 648.011,83 

Vordering VAPH 43.575,45 287.077,32 

Andere vorderingen 28.067,66 61.759,86 

Overlopende rekeningen 27.853,68 68.537,49 

    

GELDBELEGGINGEN EN 

LIQUIDE MIDDELEN 
1.278.092,80 1.333.579,04 

    

TOTAAL ACTIVA 2.559.741,88 2.862.946,28 
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PASSIVA 

  
31/12/2018 31/12/2017 

Eigen vermogen 463.075,87 563.723,92 

Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

Overgedragen winst 454.980,12 370.702,54 

Overgedragen resultaat boekjaar -100.648,05 -240.722,42 

Fondsen bestemd voor 
investeringen  

70.000,00 395.000,00 

Voorzieningen en schulden 

op meer dan 1 jaar 
549.320,40 618.725,29 

Voorziening voor sociale 
verplichtingen 

430.758,73 481.962,72 

Krediet werkplaats klusjesdienst 115.027,55 121.687,58 

Krediet wagenpark  3.534,12 15.074,99 

Schulden op ten hoogste een 

jaar 
1.464.308,39 1.622.823,82 

Ontvangen borgtochten 180,00 180,00 

Kredieten KT 18.200,93 32.708,90 

Leveranciers 181.297,75 175.481,36 

Bedrijfsvoorheffing  77.672,74 90.171,36 

RSZ op lonen en wedden 97.625,04 171.911,06 

Te betalen netto lonen en wedden 24.779,28 24.958,74 

Voorziening vakantiegeld 808.973,31 921.058,52 

Ingehouden loonbeslag 83,32 0 

Diverse schulden 255.496,02  

Overlopende rekeningen 83.037,22 57.673,25 

    

TOTAAL PASSIEF 2.559.741,88 2.862.946,28 
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RESULTATENREKENING 2018 

KOSTEN     

 

Boekjaar 

2018 

Boekjaar 

2017 

61 Diensten en diverse goederen 2.921.996,24 2.242.154,86 

Huisvesting (huur, onderhoud, elektriciteit, verwarming, verzekering) 215.142,14 193.043,23 

Oproepsysteem en communicatie (GSM, internet, vaste lijn,..) 106.099,40 99.520,67 

Kantoorkosten en IT 87.519,85 107.065,47 

Wagens, vervoerdienst, verplaatsing 27.436,29 36.066,23 

Publiciteit incl. vieringen en representatie 11.263,51 22.567,42 

Projecten 4.238,74 25.838,79 

Door te factureren kosten  2.403.318,87 1.718.042,08 

Erelonen 12.873,76 13.831,85 

Activiteiten en catering  Lokaal Dienstencentrum 33.768,71 13.386,26 

Diverse 20.334,97 12.792,86 

   

62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 7.784.329,97 8.961.893,47 

Bruto loonkost 7.579.564,37 7.857.250,07 

Voordelen alle aard, werkbonus, kosten eigen aan werkgever 61.757,09 63.350,43 

Woon-werkverkeer 70.898,53 71.261,92 

Verzekeringen 30.896,28 42.042,40 

Medische controle 23.043,15 23.013,74 

Andere personeelskosten  130.255,76 135.106,28 

Voorziening vakantiegeld -112.085,21 769.868,63 

   

63 Afschrijvingen + waardeverminderingen +   

     voorzieningen 
61.646,13 -10.003,29 

Afschrijvingen 104.621,98 93.286,06 

Waardeverminderingen debiteuren 8.228,14 -10.874,48 

Voorzieningen meeruren en ontslagprovisie -51.203,99 -92.419,87 

   

64 Andere bedrijfskosten 143.982,88 69.989,01 

   

65 Financiële kosten 5.100,32 5.695,78 

   

66 Uitzonderlijke kosten 95.011,70 21.955,27 

   

67 Belastingen op resultaat 917,70 3.500,40 

   

69 Resultaatverwerking  0 

   

TOTAAL DEBET 11.012.984,94 11.462.002,51 
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OPBRENGSTEN 

 
Boekjaar 2018 Boekjaar 2017 

70 Werkingsopbrengsten 10.660.509,96 10.635.114,10 

VAPH/voucher 7.162.113,60 7.603.511,24 

Cash-inkomsten 780.392,76 975.550,40 

Recuperatie vrijw.-vervoer-klusjes-RTH 2.407.593,87 1.680.646,97 

Vlaamse Ondersteuningspremie  13.313,00 54.463,56 

Sociale Maribel 165.486,66 168.428,43 

Subsidies Brussel 97.617,50 81.500,00 

Subsidies Vivo 4.169,49 3.137,79 

Diverse toelagen en projecten 29.823,08 67.540,21 

Giften (geboekt onder 74)  335,00 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 234.825,68 170.431,98 

    

75 Financiële opbrengsten 1.622,73 947,71 

    

76 Uitzonderlijke opbrengsten 15.378,52 4.250,00 

   

79 Resultaatverwerking 100.648,05 484.436,71 

Onttrekking uit bestemde fondsen  243.741,29 

Over te dragen verlies van het boekjaar 100.648,05 240.722,43 

TOTAAL CREDIT 11.012.984,94 11.295.180,50 



30 
 

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 2018 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 2018 

deden 81 gebruikers beroep op het aanbod van DC Icarus en per 31/12/2018 waren er 35 

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 2018 was Curatio actief in de 

ondersteuningsregio’s Dendermonde en Gingelom. Er deden 16 

patiënten beroep op de verpleegdienst Curatio en er waren 7 

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 

2018 op verschillende vlakken zoals administratie, boekhouding. 

De cliënten van Fokus op Emancipatie kunnen bij Fokus op 

Emancipatie terecht voor  advies  aangaande assistentie, 

hulpmiddelen en aanpassingen.  

 

Kenniscentrum wonen welzijn & zorg 

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 2018 hebben zij een belangrijke 

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

financiering van de nieuwbouw.  

 

 

Samenwerking met Inter 

ADO Icarus vzw werkt samen met Inter (voorheen het 

Toegankelijkheidsbureau) voor het opmaken en 

bijsturen van de bouwplannen voor de ADL-woningen. 

In 2018 werd beroep gedaan op de expertise van het 

Inter voor wat betreft: 

 de bouw van drie aangepaste woningen in Lommel 
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BESTUUR  

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2018 18 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Jokke Rombauts 

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 

       

De algemene vergadering kwam samen op 27 juni 2018.  

Raad van bestuur 

Op 31 december 2018 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Sofie Vanaenrode 

Willy Camps Dirk Gryseels Rita Jonkmans 

Kris Haems Maarten Carmans Reinhart Niesten 

Greta Jacobs Chris Iemants Kathleen Van Looy 

      

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Ondervoorzitter Penningmeester Secretaris 

Jan Creemers Chris Iemants Kathleen Van Looy  Kathleen Van Looy 

 

De raad van bestuur vergaderde in 2018 op volgende data: 

✓ 28 februari ✓ 25 april ✓ 27 juni 

✓ 24 oktober ✓ 19 december 
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Dagelijks bestuur 

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

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

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

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:  

De directieleden: Alex Verheyden en Micheline Dereyck 

De bestuursleden: Jan Creemers en Kathleen Van Looy  

 

 

 


