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VISIE 

 

 

Bij het realiseren van die missie vertrekt ADO Icarus vzw van een duidelijke visie 

op de persoon met een handicap en op zijn plaats en rol in de samenleving: het 

„burgerschapsmodel‟. 

 

Burgerschapsmodel 

Het burgerschapsmodel gaat ervan uit dat personen met een handicap actieve 

burgers zijn en geen „objecten van zorg‟. Zij moeten op allerlei manieren 

ondersteund worden om, rekening houdend met hun mogelijkheden én hun 

beperkingen, als volwaardige burgers actief deel te nemen aan de samenleving 

en hun verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen.  

Dit veronderstelt dat de samenleving zich openstelt voor personen met een 

handicap en hen de nodige ondersteuning en aanpassingen aanbiedt zodat ze 

deel kunnen nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Dit moet 

worden geboden binnen de gewone samenleving waardoor mensen met een 

handicap in staat zijn in hun eigen leefomgeving te (blijven) wonen. 

Tegelijkertijd veronderstelt dit dat de persoon met een handicap de 

verantwoordelijkheid neemt en/of daarin ondersteund wordt om inzicht te 

verwerven in de eigen situatie, om zich zichzelf te ontwikkelen en zich te 

versterken. Kwaliteit van leven wordt volgens ADO Icarus vzw in belangrijke 

mate bepaald door de kwaliteit van de geleverde ondersteuning.  

Deze ondersteuning vormt de brug tussen de beperking van de individuele 

persoon met een handicap en de samenleving en draagt op die manier bij tot het 

verminderen van iemands handicap.  

ADO Icarus is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) met een belangrijke 

maatschappelijke opdracht en wordt financieel ondersteund en gecontroleerd 

door de overheid. De voorziening wil opereren als een „sociale onderneming‟.  

Dit betekent dat ADO Icarus vzw uitgaat van haar sociale roeping, inspiratie en 

missie, maar tegelijkertijd bedrijfsmatig en efficiënt tracht haar doelstellingen te 

bereiken. 

Sociaal ondernemen houdt in dat ADO Icarus vzw een visie en strategie tracht te 

ontwikkelen waarbij ze toekomst- en marktgericht denkt en dit in overleg en in 

samenwerking met alle betrokkenen van het werkveld: de gebruikers, de 

medewerkers, de andere aanbieders van ondersteuning, de overheid en andere 

financiële instanties. 

 

MISSIE 

ADO Icarus 

ondersteunt 

personen met een 

handicap om op 

een kwaliteitsvolle 

manier 

geïntegreerd en 

zelfstandig te 

wonen en te 

leven. 



 
 

 

 

 

 

Kwalitatieve ondersteuning 

 

ADO Icarus streeft een kwaliteitsvolle ondersteuning na. 

 

Kwaliteitsvolle ondersteuning  

 betekent ondersteuning “op maat van de gebruiker”.  

De ondersteuning gaat uit van wat de persoon met een handicap wil 

realiseren, geeft een antwoord op zijn concrete vragen en noden en sluit aan 

bij zijn wensen en verwachtingen.  

 is “vraaggestuurd”. Het is de persoon met een handicap zelf die zijn leven 

organiseert en zelf bepaalt welke ondersteuning nodig is en door wie en op 

welke manier ze wordt aangeboden.  

 streeft naar een zo groot mogelijke “inclusie en integratie” in de 

maatschappij. De hulp en dienstverlening wordt aangeboden binnen de 

gewone samenleving, in de vertrouwde woon- en leefomgeving van personen 

met een handicap. Zo wordt de deelname aan het sociale leven gestimuleerd. 

 

 

 

Ondersteuning vanuit Centra voor Zelfstandig Leven 

 

ADO Icarus vzw is twintig jaar geleden gestart met één dienst zelfstandig wonen 

in Zolder. Ondertussen is ADO Icarus gegroeid in het aantal diensten zelfstandig 

wonen en is het aanbod dat georganiseerd wordt vanuit die regio‟s uitgebreid.  

ADO Icarus vzw bouwt in Vlaanderen “Centra voor Zelfstandig Leven” uit. 

Hiermee heeft de organisatie de intentie en de ambitie om personen met een 

handicap die ondersteuning aan te bieden die hen toelaat om op een volledig 

autonome manier vorm te geven aan hun leven, om zelfstandig hun eigen 

verwachtingen en ambities waar te maken.  

Vanuit deze ondersteuningsregio‟s biedt ADO Icarus aan personen met een 

handicap een gedifferentieerd en geïntegreerd ondersteuningsaanbod aan.  

Het aanbod is „gedifferentieerd‟ omdat aan personen met een handicap een brede 

waaier van verschillende ondersteuningsvormen wordt aangeboden.  

Het aanbod is „geïntegreerd‟  omdat  deze verschillende diensten en 

voorzieningen op elkaar worden afgestemd. 

Buiten de Centra voor Zelfstandig Leven beheert ADO Icarus een semi-internaat 

voor kinderen en jongeren met autisme, het project “A-Huis”.   

In Brussel is er een experimenteel project waarbij het doel is de organisatie van 

ondersteuning aan personen met een handicap te integreren in en te combineren 

met dienstverlening aan senioren. 

 

 

 

 
AANBOD...IN DE CENTRA VOOR ZELFSTANDIG LEVEN 

 



 
 

 

 

  

 

 

De ondersteuning wordt gesubsidieerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap) via zorg in natura of via directe financiering 

(zogenaamd cash payment). ADO Icarus is actief op beide terreinen.  

 

Vormen van ondersteuning en aantal gebruikers per 1 januari 2011 

Zorg in natura Directe financiering 

    
Zelfstandig wonen 108 Inkoop in een dienst zelfstandig wonen 

met een persoonlijk assistentiebudget 
9 

    
Convenant 
overbruggingszorg 

20 Persoonlijke assistentie 25 

    
Geïntegreerd wonen 1 Persoonsgebonden budget 1 

    
Dienst Inclusieve 
Ondersteuning (DIO) 

2   

    
Semi internaat niet-
schoolgaanden (SINS) 

12   

    
Convenanten 
knelpuntdossiers 

3   

    
 146  35 

    
Ondersteuning van verzekeringsdossiers 

    
Vrijwilligerswerk 

    
Technische ondersteuning 

    
Vervoerdienst i.s.m. lokale partners 

Zorg in natura 

Zelfstandig wonen is een zorgvorm in natura waarbij een persoon met een 

zware fysieke handicap gebruik kan maken van 24/24u oproepbare ADL-

assistentie in een aangepaste woning. ADO Icarus beheert tien diensten 

zelfstandig wonen, namelijk in Denderleeuw, Dendermonde, Diest, Hasselt, 

Kortrijk, Lommel, Zolder, Gingelom, Halle en Menen. In totaal ondersteunt ADO 

Icarus 108 personen via zelfstandig wonen. 

 



 
 

 

 

 

 

Via een convenant overbruggingszorg kan een persoon in zijn thuissituatie op 

afspraak ondersteund worden in afwachting van de oplevering van een ADL-

woning in een dienst voor zelfstandig wonen. ADO Icarus ondersteunt  

20 personen via een convenant overbruggingszorg. 

Geïntegreerd wonen is de zwaarste vorm van ambulante begeleiding. 

Bij Diensten Inclusieve Ondersteuning, de opvolger van geïntegreerd en 

beschermd wonen, wordt de nood aan ondersteuning ingeschaald via een 

zorgzwaarte-instrument. ADO Icarus ondersteunt twee gebruikers via  

DIO-erkenningsvorm. 

Op 1 januari 2011 neemt ADO Icarus de erkenning over van het semi-internaat 

niet-schoolgaanden het „A-Huis‟ in Sint-Truiden. Hier worden twaalf kinderen 

en jongeren met autisme intensief ondersteund. 

ADO Icarus verzorgt tevens de ondersteuning van drie convenanten 

knelpuntdossiers: twee dossiers via een noodsituatie en één dossier lang 

wachtende. 

Door netwerking en samenwerking tracht ADO Icarus bij te dragen aan de 

uitbouw van een continuüm van ondersteuningsmogelijkheden. Dit gebeurt 

ondermeer voor verpleging, traject-begeleiding, dienstencheques en aangepast 

vervoer.  

In totaal worden door ADO Icarus 146 personen ondersteund met zorg in natura. 

Directe financiering 

38 personen kiezen voor ADO Icarus vzw om hun ondersteuning in te vullen met 

het geld dat ze hiervoor van het VAPH ontvangen (PAB en PGB). Hiervan wonen 

9 personen in de nabijheid van een ADL-centrale van een dienst zelfstandig 

wonen. Zij kunnen met hun budget gebruik maken van de oproepbare 

assistentie. 

Daarbuiten zijn er 29 andere budgethouders die persoonlijke assistentie inkopen 

bij ADO Icarus vzw. 

ADO Icarus ondersteunt één gebruiker met een persoonsgebonden budget (PGB) 

in Halle. 

Ondersteuning buiten het VAPH 

Naast de vernoemde ondersteuningsvormen biedt of organiseert ADO Icarus ook: 

Technische ondersteuning.  

De technische dienst kan een gebruiker ondersteunen en advies geven bij de 

aankoop, de installatie en het onderhoud van aanpassingen en hulpmiddelen. 

Vrijwilligerswerk.  

In 2010 waren er 12 gebruikers die ADO Icarus inschakelden om hun 

vrijwilligerswerk te regelen. 16 vrijwilligers hebben zich ingezet voor de 

gebruikers en/of de organisatie. 

Ondersteuning aan slachtoffers van een ongeval.  

ADO Icarus helpt mee hun ondersteuningsnood te bepalen en te organiseren 

zodat zij hun leven terug zinvol en kwaliteitsvol kunnen invullen. 

Aangepast vervoer.  

ADO Icarus beschikt in Kortrijk en Zolder over een minibusje om te zorgen voor 

aangepast vervoer. In Gingelom en Halle wordt hiervoor samengewerkt met het 

plaatselijke OCMW. 

 

 

 



 
  

 

 

Perspectief 2020 van ADO Icarus  

 

Zes jaar geleden, in 2004, werd door de organisatie een beleidsplan opgesteld 

onder de noemer „project 2010‟. De 100 vragen aan de voorzitter zorgden voor 

het opstellen van een hernieuwde missie en visie, nieuwe uitgangspunten en 

waarden, waarbij ADO Icarus zich enerzijds zou richten tot een ruimere 

doelgroep en anderzijds haar aanbod zou verruimen. Dit alles gebaseerd op het 

burgerschapsmodel. 

In het werkingsjaar  2010 werd een nieuw beleidsplan uitgewerkt dat uitgaat van 

de missie en visie van de organisatie en rekening houdt met de evolutie in de 

sector. De belangrijkste elementen uit dit nieuwe beleidsplan: 

 Het streven naar kwaliteit van leven voor de gebruikers blijft een 

belangrijke doelstelling van ADO Icarus. Dit is te realiseren door 

gebruikers kwaliteitsvolle ondersteuning op maat te bieden. 

 

 ADO Icarus wil diensten zelfstandig wonen blijven uitbouwen. In 2010 

werd gestart met een experimenteel project in Brussel en werden acties 

ondernomen voor een nieuw project in Emelgem. 

 

 De organisatie wenst in de nabijheid van de verschillende diensten voor 

zelfstandig wonen „Diensten Inclusieve Ondersteuning‟ te organiseren. 

 

 Een volgende doelstelling van het beleidsplan is het verder uitbouwen 

van de dienstverlening via directe financiering zoals PAB en PGB. 

 

 In samenwerking met Auctores vzw stelt ADO Icarus een verdere 

ontwikkeling van de autiwerking voorop. ADO Icarus wil samen met 

Auctores op zoek gaan naar een toekomst voor de adolescenten van het 

A-Huis. 

 

Samenwerking met zusterorganisaties, samenwerking en netwerkvorming  

met andere voorzieningen uit de sector, met gebruikersorganisaties en  

met organisaties uit belendende sectoren, wordt door ADO Icarus nagestreefd.  

Op deze wijze kan een continuüm van ondersteuningsmogelijkheden worden 

aangeboden aan de gebruikers waardoor kwalitatieve ondersteuning op maat 

mogelijk is. Realisaties op dit gebied zijn opgenomen in een apart hoofdstuk  

(zie samenwerking en netwerking). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HIGHLIGHTS in 2010 

 

 

 

 

20 jaar ADO Icarus  -  enkele scharniermomenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen bouwt ADO Icarus vzw zijn dienstverlening ook in de breedte uit met 

andere ondersteuningsvormen zoals persoonlijke assistentie, diensten inclusieve 

ondersteuning, vrijwilligerswerk, dienstencheques. In de loop van het jaar 2010 

heeft ADO Icarus meerdere gelegenheden aangegrepen om het feestjaar onder 

de aandacht te brengen. 

 

 

 1987  

In Heusden-Zolder wordt één 

van de eerste ADL-clusters  

(ook wel focusprojecten 

genoemd) in Vlaanderen 

gerealiseerd en dit onder de 

naam „Tienhof’. Het OCMW van 

Heusden-Zolder staat in voor de 

praktische organisatie van de 

ADL-assistentie. 

 

 

 1 augustus 1991  

Na een woelige periode van 

spanningen en acties wijst 

minister Lenssens de erkenning 

voor de dienst voor zelfstandig 

wonen in Zolder toe aan vzw 

Tienhof. De vzw wijzigt haar 

naam een eerste maal in  

„ADL Zolder’. 

 

 

 september 2000  

In de eerste week van 

september kent de vzw een 

explosieve groei: vier 

diensten van vzw Fokus 

Exploitatie worden 

overgenomen. Tegelijk wordt 

een vergunning voor een 

nieuwe dienst in Lommel 

toegekend. De dienst in 

Lommel opent zijn deuren op 1 

februari 2003. 

 

 11 september 1990  

De gebruikers van de dienst 

willen meer inspraak in de 

organisatie van de 

dienstverlening. De 

inrichtende macht geeft 

geen gevolg aan deze vraag. 

De gebruikers richten de 

vzw Tienhof op. 

 

 

 1 juni 1997  

De dienstverlening in de 

ADL-cluster in Diest gaat 

van start. Omwille van de 

groeiende ambitie en de 

uitbreidende werking dringt 

een nieuwe naamswijziging 

zich op: „ADL Zolder vzw‟ 

wordt „ADO Icarus vzw’, 

waarbij ADO staat voor  

„ADL Dienstverlenende 

Organisatie‟. 

 

 

 

 Tot heden  

De groei valt niet meer stil: 

nieuwe diensten starten op 

in Gingelom (juli 2006), 

Halle (oktober 2008) en 

Menen (januari 2009). 

 

In 20 jaar tijd groeide 

ADO Icarus vzw van 

één dienst zelfstandig 

wonen in Zolder uit 

tot een sociale 

onderneming die in 

Vlaanderen 168 

mensen met een 

handicap ondersteunt 

en meer dan 250 

mensen tewerkstelt 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viering in Gingelom 9 mei 2010 

 

Op 9 mei 2010 vonden de feestelijkheden ter ere van de twintigste verjaardag 

van ADO Icarus plaats voor de Limburgse ondersteuningsregio‟s en Diest. 

Het voormalig kerkje dat nu dienst doet als cultureel centrum „Den Dries‟ in 

Klein-Vorsen bij Gingelom was de feestlocatie.  

De genodigden konden genieten van een beurs van streekproducten, een 

academische zitting, een fototentoonstelling, een receptie en een barbecue. 

Tijdens de academische zitting werd het verleden van de organisatie geschetst 

door voorzitter Willy Camps. De toekomstplannen werden toegelicht door 

algemeen directeur Eddy Denayer. 

Sofie Vanaenrode richtte namens de gebruikers een dankwoord aan alle 

betrokkenen van ADO Icarus die instaan voor een kwaliteitsvol, onafhankelijk 

leven voor mensen met een handicap.  

Als afsluiter genoten 288 gasten van de barbecue. 

 

 

Officiële opening van de dienst in Menen 24 september 2010 

 

Negen jaar geleden, in november 2001, slaan ADO Icarus, schepen Karl Debuck, 

OCMW-voorzitter Claude Van Coillie en de sociale bouwmaatschappij „Ons Dorp‟ 

de handen in elkaar. Een vergunning voor een dienst zelfstandig wonen wordt 

aangevraagd. 

Vier jaar later, in 2005, kent het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap de vergunning toe aan ADO Icarus vzw. De verbouwingswerken om de 

ADL-cluster tot stand te laten komen, worden aangevat op 1 februari 2008. In 

afwachting van de voltooiing, wordt in het najaar van 2008 gestart met het 

ondersteunen van een aantal kandidaat-gebruikers in hun thuissituatie. 

Marleen Notebaert heeft in Menen haar schouders gezet onder de opstart van de 

nieuwe dienst: intakes afnemen bij kandidaat-gebruikers, overleg plegen met de 

bouwmaatschappij, een team ADL-assistenten samenstellen. 

Op vrijdag 24 september 2010 wordt de dienst van Menen officieel geopend. 

Twaalf gebruikers kunnen beginnen aan een nieuw levenshoofdstuk. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overname erkenning A-Huis najaar 2010 

In het najaar van 2010 wordt ADO Icarus vzw gevraagd om de erkenning van het 

A-Huis over te nemen. De bestuursleden formuleren hierover een positief 

antwoord in de vergadering van 8 november 2010. 

Het A-Huis is een semi-internaat voor niet schoolgaande kinderen, gevestigd in 

Sint-Truiden Terbiest 106-108. Een 12-tal kinderen en jongeren met autisme 

worden er ondersteund.  

Het A-Huis is een initiatief van Auctores vzw. 

Auctores gaat ervan uit dat een kind met autisme evenveel recht heeft op 

ontwikkelingskansen als elk ander kind. Deze kinderen hebben bijgevolg recht op 

kwaliteitsvolle ondersteuning in hun dagelijkse ontwikkeling. De kinderen en 

jongeren worden begeleid volgens een autisme gerichte benadering. De 

ondersteuning in het A-Huis zorgt voor een persoonlijkheidsontwikkeling bij het 

kind of de jongere zodat het optimaal kan functioneren, rekening houdend met 

zijn of haar mogelijkheden. 

De samenwerking tussen ADO Icarus en Auctores heeft tot doel dat het A-Huis 

verder kan geëxploiteerd worden. Beide vzw‟s brengen hun mogelijkheden, 

kennis, middelen en sterktes samen om aan de specifieke doelgroep een 

kwalitatieve ondersteuning te bieden. Deze samenwerking is mogelijk omwille 

van een gedeelde missie, waarden en visie omtrent personen met bijzondere 

noden, in dit geval personen met autisme. 

Bij de exploitatie van het A-huis behartigt Auctores vzw de inhoudelijke sturing 

en ADO Icarus vzw het organisatorisch aspect. ADO Icarus vzw ontvangt de 

erkenning op 1 januari 2011. 

 

 

 

 



 
  

 

Start experiment Brussel voorjaar 2010 

Tijdens de eerste helft van 2010 plaatste het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap een oproep voor bijzondere subsidie voor zorgvernieuwende, sectoroverschrijdende 

en inclusieve projecten.  

117 subsidieaanvragen werden ingediend, slechts 18 werden goedgekeurd, waaronder de 

subsidieaanvraag van ADO Icarus vzw. Het project betreft een sectoroverschrijdende werking 

tussen gehandicaptenzorg en ouderenzorg in Brussel.   

Enkele jaren geleden heeft het Kenniscentrum Woonzorg Brussel een alomvattend plan 

ontwikkeld voor de uitbouw van woonzorgcentra in Brussel. Hierbij werd opgemerkt dat daar 

tot op heden nog geen enkel Nederlandstalig aanbod was voor personen met een fysieke 

beperking.  

In samenwerking met het Kenniscentrum Woonzorg werd een geschikte inplanting gevonden 

in Neder-over-Heembeek. Het project kreeg de naam „Pieter & Pauwel‟, naar de gelijknamige 

straat.     

Vanuit een symbiose tussen beide sectoren,  zal ADO Icarus een breed pallet van 

ondersteuningsvormen aanbieden voor beide doelgroepen. Zo zal overgegaan worden tot een 

gefaseerde opstart van een dienst voor Zelfstandig Wonen (VAPH), ambulante 

dienstverlening aan budgethouders ( PAB, verzekering,…), exploitatie van een lokaal 

dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en tal van andere aanvullende zorgfuncties die het 

langer zelfstandig wonen bevorderen: thuisverpleging, dienstenchequeorganisatie, 

aanvullende thuiszorg, advies-verlening, nachtassistentie,….  

Dit ondersteuningsaanbod zal vanuit een zorgknooppunt gecoördineerd worden. 

Deze zorgknooppuntfunctie zal voor een afstemming tussen het dienstverlenings-aanbod van 

de beide sectoren zorgen.   

Op 1 september 2010 werd hiervoor Conny Roekens aangeworven. Conny werkte eerder als 

ADL-assistent voor ADO Icarus Halle en had voordien reeds ervaring opgebouwd als 

coördinator van een rusthuis. Hierdoor is ze de geschikte persoon om dit project vorm te 

geven.  

Cruciaal voor het welslagen van het project is de samenwerking met het Kenniscentrum 

Woonzorg Brussel. Dit kenniscentrum zorgt voor de nodige transparantie binnen het 

Brusselse beleid, know-how inzake woonzorg en voor het ontwikkelen van een netwerk van 

personen en organisaties in het Brusselse.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling Emelgem 

In 2010 heeft ADO Icarus het initiatief genomen om alle lokale actoren in Izegem 

te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van een dienst voor zelfstandig 

wonen. Tijdens deze overlegmomenten werden verschillende mogelijke locaties 

afgetoetst op hun geschiktheid. Onder meer een voldoende spreiding, de 

nabijheid van een dorpskern, een haalbare realisatietermijn,… fungeerden hierbij 

als criteria. Uiteindelijk werd geopteerd voor een project in de Prinsessestraat in 

Emelgem, een gehucht van Izegem. Dit project is in handen van de sociale 

huisvestingsmaatschappij „De Mandel‟ en omvat onder meer een oud 

kloostergebouw dat zal gerenoveerd worden tot een wooncomplex van zo‟n  

40-tal woningen. Aan de overkant van de straat zullen in een tweede fase 

bijkomende woningen gerealiseerd worden.   

ADO Icarus wil met deze nieuwe dienst voor zelfstandig wonen ook tegemoet 

komen aan de vraag van personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Hiervoor zal een 

samenwerkingsverband worden aangegaan met de voorziening ‟t Venster dat 

deel uitmaakt van Uniek vzw, de vroegere provinciale dienstverleningscentra 

voor personen met een handicap West-Vlaanderen.  

Doorgaans vinden personen met een NAH opvang in een nursingvoorziening waar 

ze terechtkomen in een collectieve woonvorm. ADO Icarus en ‟t Venster delen de 

overtuiging dat het, mits een inhoudelijke omkadering van de assistenten door 

gespecialiseerd personeel, mogelijk is om een inclusiever en zelfstandiger leven 

mogelijk te maken.    

Er zal gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling van de doelgroep 

binnen de dienst voor zelfstandig wonen.  

Naast gespecialiseerde zorg zal tevens worden gezocht naar ondersteuning 

vanuit de reguliere zorg. Gebruikers in een dienst voor zelfstandig wonen maken 

nu reeds in aanzienlijke mate gebruik van reguliere zorg (thuiszorg, poetshulp, 

maaltijden,…) om hun huishouden en ondersteuning te organiseren. Voor de 

doelgroep NAH zal de dienstverantwoordelijke een coördinerende rol opnemen. 

Daarnaast zullen ook zorgvernieuwende elementen als vraagverduidelijking 

worden opgenomen in het ondersteuningspakket.  

ADO Icarus hoopt met dit project tegemoet te komen aan de vragen van een 

groeiende doelgroep binnen het VAPH. Ze probeert op een zorgvernieuwende en 

vraaggestuurde wijze het zelfstandig wonen in Vlaanderen vorm te blijven geven.  

 

 



 
  

 

 

Nieuw oproepsysteem met PDA’s  

Het oproepsysteem speelt een cruciale rol in de dienstverlening in een dienst 

voor zelfstandig wonen. Via dit systeem kan de persoon met een handicap een 

oproep plaatsen op het moment dat hij ondersteuning nodig heeft bij de 

activiteiten van het dagelijks leven. Het huidige oproepsysteem dat ADO Icarus 

gebruikt, werkt op basis van de GSM-technologie. 

ADO Icarus wil echter permanent investeren in de kwaliteit van het 

oproepsysteem. Daarom werd in samenwerking met de Technische Universiteit 

van Eindhoven een eerste prototype van een oproepsysteem met gebruik van 

PDA‟s ontworpen. Het nieuwe systeem, gebaseerd op WiFi en gebruik makend 

van PDA‟s, zal een belangrijke meerwaarde hebben ten aanzien van het huidige 

systeem: lagere foutmarge, gebruiksvriendelijke user interface en 

communicatiemogelijkheid. 

Deboosere Telecom ontwikkelde software om het nieuwe oproepsysteem te 

kunnen implementeren.  

Het nieuwe systeem met PDA-toestellen voor de assistenten werd geïntroduceerd 

in de dienst van Menen bij de opstart van de dienstverlening in 2009. Op 

regelmatige tijdstippen werd het systeem geëvalueerd samen met de assistenten 

van Menen, de technicus van ADO Icarus en de firma Deboosere Telecom. Op 

basis van deze evaluaties werd het systeem verder verbeterd en werden 

kinderziektes opgelost. 

De bedoeling is dat het systeem met PDA‟s vanaf 2011 stapsgewijs 

geïntroduceerd wordt in alle diensten van ADO Icarus vzw. Eind 2013 zouden alle 

diensten moeten kunnen werken met het nieuwe systeem, zodat de 

dienstverlening aan personen met een handicap vlotter, correcter en efficiënter 

kan verlopen. 

Deze investering heeft natuurlijk ook een belangrijke financiële implicatie. Daar 

er voor een dienst zelfstandig wonen enkel een beperkte financiering gebeurt 

door het VIPA bij de opstart van een dienst, rekent ADO Icarus op extra fondsen 

of sponsoring.  

De Rotary club van Landen (voor de dienst van Gingelom) is bereid een bijdrage 

te leveren om deze investering te kunnen realiseren. 



 
 

 

 

 

 

 

BALANS PER 31-12-2010 

ACTIVA 

 

Boekjaar 

2010 

Boekjaar 

2009 

   Vaste Activa 158.097,94 200.050,35 

   

 
Software 9.695,73 9.695,73 

 
Afschrijving Software -5.191,33 -3.253,18 

  
4.504,40 6.442,55 

 
Oproepsystemen 301.658,45 275.516,96 

  Afschrijving oproepsystemen -240.668,52 -207.886,34 

  
60.989,93 67.630,62 

 
Kantoorinstallaties 22.866,19 22.866,19 

 
Afschrijving kantoorinstallaties -19.702,78 -16.235,10 

  
3.163,41 4.631,24 

 
Computeruitrusting 115.991,60 108.552,99 

 

Afschrijving computeruitrusting -96.544,86 -85.696,75 

  
19.446,74 22.856,24 

 

Niet-medisch materiaal 5.427,91 5.427,91 

 
Afschrijving niet-medisch materiaal -3.694,47 -3.151,58 

  
1.733,44 2.276,33 

 
Rollend materiaal 99.501,39 99.501,39 

 
Afschrijving rollend materiaal -81.538,85 -70.605,57 

  
17.962,54 28.895,82 

 

Meubilair 44.319,29 42.891,22 

 
Afschrijving meubilair -26.341,44 -21.909,52 

  
17.977,85 2.098,17 

 
Leasing kantoormachines 21.365,50 21.365,50 

 
Afschrijving leasing kantoormachines -21.365,50 -21.365,50 

  
0,00 0,00 

 
Andere materiële vaste activa 60.091,81 60.091,81 

 

Afschrijving andere materiële vaste activa -40.848,65 -28.830,28 

  
19.243,16 31.261,53 

 

Borgtochten 13.076,47 13.076,47 

   Vlottende Activa 2.055.577,25 1.837.504,14 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 1.848.667,59 1.655.364,73 

 

Gebruikers PAB 263.661,29 186.531,77 

 

Vooruitbetalingen aan leveranciers 9.192,18 16.338,80 

 
Vordering op VAPH 786.896,18 516.311,03 

 
Andere vorderingen 75.000,00 30.314,15 

 
Vorderingen vakantiegeld (VAPH) 686.812,52 654.268,24 

 
Over te dragen kosten 937,83 947,80 

 
Verkregen opbrengsten 26.167,59 250.652,94 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 206.909,66 182.139,41 

    TOTAAL ACTIVA 2.213.675,19 2.037.554,49 

 

 

 
Financieel 



 
  

 

 

 

PASSIVA 

 

Boekjaar 

2010 

Boekjaar 

2009 

   Eigen vermogen 305.196,99 292.795,54 

   

 
Beginvermogen 38.743,80 38.743,80 

 

Overgedragen winst 222.773,74 200.573,09 

 

Resultaat van het boekjaar 26.160,45 22.200,65 

 
Subsidie provincie Limburg 7.519,00 11.278,00 

 
Subsidie clusterdiversiteitsplan 10.000,00 20.000,00 

    Voorzieningen en schulden op meer dan 1 jaar 5.818,47 5.818,47 

   

 
Bankwaarborg Philips Properties 5.818,47 5.818,47 

 
 
 
 
 
 

  Schulden op ten hoogste een jaar 1.894.509,84 1.727.718,45 

    

 
Lening Dexia – Citroën C4/C8 0,00 5.773,86 

 
Lening eindejaarspremie 12.632,02 150.000,00 

 
Leveranciers 15.691,92 22.235,20 

 
Sociale Maribel 0,00 5.244,27 

 
Bedrijfsvoorheffing op lonen en wedden 80.830,24 74.914,08 

 
RSZ op lonen en wedden 667.466,34 439.369,73 

 
Te betalen netto lonen en wedden 324.491,63 296.135,12 

 
Voorziening vakantie geld 793.397,69 733.731,37 

 
Ingehouden loonbeslag 0,00 314,82 

   Overlopende rekeningen 8.149,89 11.222,03 

    

 

TOTAAL PASSIEF 2.213.675,19 2.037.554,49 

 

 

 



 
  

 

RESULTATENREKENING 2010 

 

KOSTEN 

 

Boekjaar 

2010 

Boekjaar  

2009 

   61 Diensten en diverse goederen 501.729,03 466.831,97 

   

 
Huisvesting (huur, water, elektriciteit, verwarming, verzekering) 149.789,85 171.899,93 

 

Oproepsysteem (GSM-kosten en onderhoud) 30.131,98 30.431,47 

 

Kantoorkosten en ICT 89.418,82 55.927,62 

 
Communicatiekosten (GSM, telefoon, post) 56.284,97 53.284,92 

 
Klusjesdienst 10.747,01 8.470,94 

 
Wagens (brandstof, onderhoud en verzekering) 21.822,32 26.533,89 

 
Vervoerdienst 7.998,13 5.716,44 

 
Publiciteit (advertenties, vieringen, beurzen) 11.134,59 4.047,13 

 
Projecten 10.530,75 3.251,64 

 

Door te factureren kosten  
(onderverhuur, dienstverlening, PAB en vrijwilligers) 83.318,13 77.231,77 

 
Erelonen 14.408,92 15.887,00 

 
Diverse verzekeringen 16.143.56 14.149,22 

    

    62 Bezoldigingen sociale lasten en pensioen 7.324.779,45 6.769.896,36 

   Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 6.092.882,81 5.812.169,91 

Sociale Maribel 127.024,43 102.813,34 

Persoonlijke assistenten 792.044,54 539.602,54 

Centrale Zetel 92.191,87 81.720,92 

Kosten eigen aan werkgever 54.041,63 40.349,74 

Woon-werkverkeer 68.663,74 68.753,35 

Arbeidsongevallenverzekering 28.607,93 26.721,33 

Kosten vergaderingen 13.501,59 9.175,89 

Verplaatsingskosten 9.443,70 6.598,34 

Nieuwjaarsfeesten – trefdagen 13.668,05 14.147,90 

Medische controle 22.922,15 22.989,37 

Andere personeelskosten 9.787,01 44.853,73 

   

   63 Afschrijvingen 76.960,58 85.683,07 

   64 Andere bedrijfskosten 31.904,06 24.291,42 

   65 Financiële kosten 5.071,41 6.544,09 

   66 Uitzonderlijke kosten 0,00 30.526,33 

   69 Winst van het boekjaar 26.160,45 22.200,65 

   TOTAAL DEBET 7.966.604,98 7.405.973,89 

 

 

 



 
  

 

 

 

OPBRENGSTEN 

 

Boekjaar 

2010 

Boekjaar  

2009 

   70 Werkingsopbrengsten 7.887.338,43 7.346.670,63 

   

 
Werkingssubsidies VAPH 6.672.599,98 6.396.181,12 

 
Persoonlijke assistentie 890.847,64 668.507,52 

 

Recuperatie huur-vervoer-klusjes 45.552,49 45.984,27 

 
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 79.648,67 64.591,71 

 
Sociale Maribel 125.057,93 110.842,31 

 
Projectsubsidies 31.084,50 17.016,50 

 

Subsidies Lotto 7.530,40 -2.166,92 

 
Subsidies Vivo 1.114,47 1.823,12 

 
Diverse toelagen 33.584,35 43.273,00 

 
Giften 318,00 618,00 

    74 Andere bedrijfsopbrengsten 72.761,47 53.265,24 

   75 Financiële opbrengsten 6.505,08 6.038,02 

   TOTAAL CREDIT 7.966.604,98 7.405.973,89 

 

 

 

 



 
  

 

Evolutie van de werkingsopbrengsten 

ADO Icarus is opgestart als dienstverlener voor Zelfstandig Wonen met in eerste instantie één 

(namelijk Zolder) en nadien twee (+ Diest) diensten. Ondertussen beheert ADO Icarus tien diensten 

voor zelfstandig wonen. Maar de ondersteuningsvormen die ADO Icarus aanbiedt nemen toe. Anno 

2010 maakt het zelfstandig wonen nog 64 % van de totale werking uit.  

Volgende zorgvormen in natura behoren nu ook tot het aanbod: convenanten overbruggingszorg, 

geïntegreerd wonen, diensten inclusieve ondersteuning en convenanten knelpuntdossiers. Meer dan 10 

% van de werkingsopbrengsten bestaan uit opbrengsten uit directe financiering of cash payment zoals 

persoonlijke assistentie (PAB) en persoonsgebonden budget (PGB). 

  Opbrengsten 
zorg in natura 

Opbrengsten directe 
financiering/cash payment 

Totaal 

2003 2.945.661,00 0,00 2.945.661,00 

2004 4.114.359,25 0,00 4.114.359,25 

2005 4.227.788,42 29.201,28 4.256.989,70 

2006 4.640.389,42 130.324,86 4.770.714,28 

2007 5.274.494,08 322.835,77 5.597.329,85 

2008 5.835.890,66 485.810,29 6.321.700,95 

2009 6.632.178,84 714.491,79 7.346.670,63 

2010 6.950.938,30 936.400,13 7.887.338,43 
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Evolutie van het eigen vermogen 

Na de overname van de vier diensten van Fokus op Exploitatie diende ADO Icarus een zwaar 

overgedragen verlies weg te werken. 

In 2005 slaagde de organisatie erin een positief overgedragen resultaat te realiseren. Sindsdien neemt 

het eigen vermogen lichtjes toe met een kleine winst die jaarlijks opgetekend wordt. 

De winst is beperkt omdat de organisatie blijft investeren in kwalitatieve dienstverlening: verdere 

ontwikkeling van het oproepsysteem, zelf verbouwen en aanpassen van woningen, investeren in 

informatietechnologie, vorming voor alle personeelsleden en zo meer. 

 

Eigen vermogen 

2003 -137.500,64 

2004 -27.848,35 

2005 38.697,76 

2006 192.132,97 

2007 221.840,81 

2008 239.316,89 

2009 261.517,54 

2010 287.677,99 
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 PERSONEEL  

 

Personeelsaantal 

Op 31 december 2010 had ADO Icarus 290 personeelsleden in dienst: 14 

voltijdse en 276 deeltijdse personeelsleden, 44 mannen en 246 vrouwen. In 

vergelijking met 2009 zijn er 62 personeelsleden meer in dienst. Alle 

personeelsleden van ADO Icarus zijn tewerkgesteld met een bediendecontract.  

In voltijds equivalente eenheden uitgedrukt (VTE) zijn er per 31/12/2010 157,5 

personeelsleden 

 

Personeelsvergaderingen 

Vier maal per jaar worden in elke ondersteuningsregio personeelsvergaderingen 

georganiseerd. Tijdens de personeelsvergaderingen worden thema‟s behandeld 

die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening: 

In de centrale administratieve zetel vindt er een drietal keer per jaar een 

stafvergadering plaats voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de 

centrale zetel. Daarbuiten zijn er regelmatig korte briefings voor meer praktische 

aangelegenheden. 

Het verzuimbeleid 

Er wordt een verzuimcoëfficiënt per werknemer, per dienst 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 een medisch onderzoek. 

In 2009 bedroeg de verzuimcoëfficient 2,9 %; in 2010 is deze licht gestegen tot 

3,3 %. Deze coëfficiënt houdt geen rekening met de afwezigheden buiten het 

gewaarborgd loon daar deze geen financiële implicaties hebben voor de 

organisatie 

De verzuimcijfers worden maandelijks tijdens de vergadering van het CPBW 

opgevolgd. 
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Preventiebeleid 

Jaarlijks dient de werkgever een jaaractieplan met betrekking tot preventie op te 

stellen.  

Ook in 2010 werden er aanpassings- en verfraaiingswerken aangebracht in 

enkele ADL-centrales. Deze werden uitgevoerd door de eigen klusjesdienst. 

De bestaande procedure grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers 

werd herbekeken en wordt in 2011 verbeterd. 

De verschillende werkpostfiches werden afgewerkt en worden gebruikt. Deze 

werkpostfiches vormen een belangrijk onderdeel van informatieverstrekking aan 

nieuwe personeelsleden. De mogelijke risico‟s worden in de fiches beschreven en 

mogelijkheden om de risico‟s te beperken. 

Er werden verschillende preventieopdrachten uitgevoerd, verspreid over de 

verschillende regio‟s.  

Er werden veertien arbeidsongevallen aangegeven in 2010, allen zonder 

blijvende letsels. 

 

VTO-plan: nieuwe tendensen in 2010 

 Het VTO-beleid houdt rekening met de eigenheid van de 

ondersteuningsregio‟s 

Een efficiënt vormingsbeleid dient gericht in te spelen op de specifieke noden en 

behoeften die zich aandienen. Het VTO-beleid heeft hier in 2010 bijzondere 

aandacht aan willen besteden. Elke ondersteuningsregio heeft haar eigenheid. 

Deze eigenheid kan te maken hebben met de gebruikerspopulatie, leeftijd van de 

assistenten, instroom van nieuwe assistenten, aard en/of combinatie van 

functies,… De vormingsnoden en –vragen worden dan ook in sterke mate bepaald 

door de specificiteit van elk centrum.   

 Het VTO-beleid houdt rekening met de verschillende functies in de 

organisatie 

De verscheidenheid van taken en verantwoordelijkheden binnen ADO Icarus 

resulteert in een breed pallet van functies: assistent, dienstverantwoordelijke, 

administratief verantwoordelijke, ICT-deskundige, verantwoordelijke 

loonsadministratie,…  er dient zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de 

specifieke noden die zich vanuit elk takenpakket stellen.   

 Een flexibel VTO-beleid kan snel inspelen op specifieke vragen.   

VTO moet tevens kunnen fungeren als een instrument dat op zeer korte termijn 

tegemoet kan komen aan ad hoc vragen vanuit de ondersteuningsregio‟s. Deze 

vragen zijn vaak beperkt in volume, doch vertegenwoordigen een grote nood 

vanuit assistenten (bijvoorbeeld: hoe gericht omgaan met een specifiek 

ziektebeeld, hoe omgaan met een specifieke situatie,…). Deze methodiek waarbij 

men snel en gericht een vorming organiseert, is een waardevolle aanvulling op 

een algemener vormingsaanbod dat een aantal algemene inzichten en houdingen 

wil verschaffen (bijv. een vorming assertiviteit).   



 
  

 

Vormingsinitiatieven in 2010  

Inloopassitentie:  

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

assistenten worden gedurende hun eerste diensten opgevangen en begeleid door 

een inloopassistent die hen wegwijs maakt  

Motivatie op het werk: 

In enkele regio‟s werd een vorming georganiseerd rond „motivatie op het werk‟. 

Dit gebeurde door een externe lesgever 

Introductiecursus: 

De introductiecursus werd ingericht voor assistenten in de regio‟s Kortrijk/Menen 

en Dender/Halle (februari 2010) en Limburg/Diest (mei 2010). Respectievelijk 

volgenden 15 en 9 assistenten deze vijfdaagse cursus.  

Vormingsaanbod assistenten: 

Inzake permanente vorming werden onder meer volgende initiatieven genomen: 

 Dyspraxie: infosessie omtrent leven met dyspraxie en de consequenties voor 

assistentieverlening 

 Hef & tiltechnieken: gerichte vormingen waarbij een vorming wordt ingericht 

omtrent één of meerdere welbepaalde casus(sen).  

 Assertiviteit: vorming voor een dienst voor zelfstandig wonen. Gezien de 

relevantie van deze thematiek voor de assistenten, werd deze vorming 

tevens benut als basis voor een eigenhandige vorming assertiviteit. 

 Inschakeling van een organisatie palliatieve dienstverlening teneinde de 

assistenten te informeren over het bestaan en de rol van palliatieve zorg.  

 Afstand en nabijheid: extern vormingsaanbod. Dit vormingsaanbod werd 

aangeboden aan geïnteresseerde assistenten als individueel 

vormingsaanbod. 

Vorming dienstverantwoordelijken 

De functie van de dienstverantwoordelijke vraagt om vaardigheden en inzichten 

op verschillende niveau‟s. Zo kunnen we verwijzen naar de leidinggevende 

vaardigheden als ook naar inhoudelijke en/of technische aspecten die van belang 

zijn om de rol van dienstverantwoordelijke ten volle te kunnen opnemen. Vanuit 

dit perspectief werden onder meer volgende vormingen ingericht: 

 ICT: een bespreking van mogelijkheden van MS Outlook en MS Office 

 Functioneringsgesprekken: eerste deel van een vorming omtrent het voeren 

van functioneringsgesprekken 

 Persoonsgebonden budget: een infodag omtrent de toekomstige financiering 

en inrichting van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen  

 Groei in balans: een vorming rond dit thema werd georganiseerd voor alle 

dienstverantwoordelijken, stafleden en leden van het managementteam door 

een externe lesgever. Doel van de vorming was ondersteuning te bieden aan 

de organisatie, aan het team van personeelsleden en aan elk individu bij de 

groei van de organisatie. 

 ROG Vlaams Brabant Brussel: een vorming omtrent de werking van de 

zorgregie in het  ROG Vlaams-Brabant Brussel 

 SharePoint: op verschillende momenten werden dienstverantwoordelijken 

geïntroduceerd en ondersteund in het gebruik van SharePoint voor de 

dossiers en het opvolgsysteem van gebruikers. 

 



 
  

 

Tevens dient verwezen naar het belang van de intervisie voor 

dienstverantwoordelijken. Tijdens deze samenkomsten kunnen 

dienstverantwoordelijken mekaar ondersteunen inzake de dagdagelijkse werking 

(communicatie met assistenten en gebruikers, het gebruik van het uurrooster,…).  

Vorming staf en directieleden 

Verschillende stafleden en directieleden namen deel aan vormingen die 

gerelateerd zijn aan hun specifieke taken.  

Tevens werd als collectieve aanbod de vorming „groei in balans‟ aangeboden. 

Deze vorming verschafte heel wat informatie vanuit zowel management, 

dienstverantwoordelijken en stafleden en fungeert tevens als basis voor verdere 

vormingen in 2011.  

Trefdagen in Brussel 

Jaarlijks is er voor het personeel van ADO Icarus een zogenaamde “trefdag”. 

Deze dag bestaat uit  een formeel en een informeel gedeelte. Tijdens het formele 

deel lichten enkele directieleden het beleid van de organisatie toe. Nadien 

kunnen de personeelsleden deelnemen aan een informele activiteit. De 

organisatie telt ondertussen meer dan 250 personeelsleden daarom wordt deze 

trefdag meestal per ondersteuningsregio georganiseerd. 

In 2010, het jaar dat ADO Icarus 20 jaar bestaat, werd de formule aangepast. 

Alle personeelsleden werden in Brussel verwacht in gemeenschapscentrum „De 

Markten‟.  

„De Markten‟ is een knap gerestaureerde voormalige opslagplaats van 

kristalfabrikant Val Saint Lambert. Gezien de grootte van de groep en het feit dat 

de dienstverlening in alle regio‟s gegarandeerd moest blijven, werd het personeel 

opgesplitst in drie groepen. De Spiegelzaal van „De Markten‟ deed zo drie keer 

dienst als uitvalsbasis voor de trefdag, twee keer in september en één keer in 

oktober. 

De inhoud van het formele deel zag er als volgt uit: 

 de historiek van ADO Icarus: een overzicht van de hoogtepunten van de 

organisatie 

 de huldiging van de personeelsleden die tien jaar in dienst zijn 

 een overzicht van het huidige aanbod, de financiële cijfers, het aantal 

personeelsleden en gebruikers 

 de toekomstplanning: een kijk op de nieuwe projecten die zich aandienen 

Het voormiddaggedeelte werd afgesloten met een ludiek filmpje dat de 

basiswaarden van de ondersteuning die ADO Icarus vzw biedt, in de verf zette. 

‟s Middags was er een buffet voorzien. 

In de namiddag kon het personeel Brussel verkennen. Roland Daubies had voor 

de geïnteresseerden een bundel samengesteld met bezienswaardigheden en een 

stadsplan. 

 

 



 
 

  

  

 

 

ADO Icarus werkt samen met tal van andere partners. Met deze samenwerking of 

netwervorming tracht de organisatie volgende doelstellingen te bereiken: 

 het aanbod en de kwaliteit van de ondersteuning verhogen; 

 ondersteuning op maat van de gebruiker realiseren; 

 de inspraak en de deskundigheid van de gebruikers bevorderen; 

 zorgen voor een efficiëntere inzet van middelen en personeel; 

 de ontwikkelingen in het gehandicaptenbeleid en de zorgsector in het 

algemeen opvolgen; 

 innovatie op het gebied van ondersteuningsmogelijkheden opvolgen. 

Samenwerking met Dienstencentrum of DC Icarus 

In 2009 werd de zusterorganisatie DC Icarus opgericht met als doel erkende 

dienstencheques-activiteiten aan te bieden aan de gebruikers. 

De werking van Dienstencentrum Icarus wordt georganiseerd vanuit de tien 

centra voor zelfstandig leven die ADO Icarus beheert. Zowel gebruikers van een 

dienst zelfstandig wonen als budgethouders kunnen via dienstencheques beroep 

doen op DC Icarus voor vervoer, boodschappen doen, een maaltijd bereiden, 

poetsen, was en strijk. 

Samenwerking met Curatio vzw 

Onder impuls van het bestuur van ADO Icarus werd een aantal jaren geleden de 

thuisverplegingsdienst „Curatio vzw‟ opgericht. ADO Icarus werkt samen met 

deze thuisverplegingsdienst om een breder aanbod van 

ondersteuningsmogelijkheden mogelijk te maken en om in de diensten voor 

zelfstandig wonen de wachttijden op een aanvaardbaar peil te houden. In de 

ondersteuningsregio‟s Denderleeuw, Dendermonde, Menen, Gingelom, Kortrijk en 

Zolder was Curatio vzw in 2010 actief.  

Samenwerking met Zewopa 

Zewopa is een organisatie actief in de provincie Antwerpen met een gelijkaardig 

aanbod als ADO Icarus. In 2010 werd de samenwerking tussen ADO Icarus en 

Zewopa versterkt en bevestigd. Zewopa heeft mee vorm gegeven aan het 

tevredenheidsonderzoek omtrent kwaliteit van leven en kwaliteit van de 

ondersteuning. Beide organisaties werken sinds 2010 ook samen op gebied van 

loonsadministratie en afrekeningsdossiers met als doel een efficiënte inzet van 

middelen en personeel. 

 

SAMENWERKING EN NETWERKEN 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Samenwerking met Fokus op Emancipatie 

ADO Icarus vzw werkt samen met Fokus op Emancipatie op het gebied van 

onafhankelijke vraagverduidelijking, fondsenwerving, administratie en 

boekhouding.  

Op 20 januari 2009 startte Fokus op Emancipatie een project rond 

„onafhankelijke cliëntondersteuning‟ op. Bedoeling is om aan personen met een 

beperking en/of hun netwerk vraaggestuurde, onafhankelijke en inclusieve 

vraagverduidelijking en trajectbegeleiding aan te bieden. Voorzieningen, 

gebruikersorganisaties, verwijzende instanties en organisaties uit belendende 

sectoren stapten als partners mee in het project. Ook ADO Icarus heeft zich sinds 

de start van het project ten volle geëngageerd voor de uitvoering ervan.  

Met dit project streefden de partners drie grote doelstellingen na:  

 Verzamelen, bundelen en inventariseren van kennis en methodieken van 

onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Ontwikkelen van methodieken van onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Uitgroeien tot een expertisecentrum in onafhankelijke 

cliëntondersteuning 

De realisatie van de derde doelstelling uit zich op twee verschillende manieren. 

Enerzijds is er de website die in kader van het project is opgericht en waar alle 

relevante informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning terug te vinden is. 

Anderzijds wilden de partners een fysieke plaats creëren waar personen met een 

beperking met hun vragen terecht kunnen. Dit heeft dan geleid tot de opening 

van het Inloopcentrum voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning op 18 juni 2010.  

Het Inloopcentrum wil personen met een beperking en hun netwerk op een vlotte 

en correcte manier helpen bij het vinden van een antwoord op al hun 

ondersteuningsvragen. In het Inloopcentrum kunnen personen met een 

beperking en/of hun netwerk daarom terecht voor: 

- Informatie: het Inloopcentrum beschikt over uitgebreide informatie over alle 

mogelijke diensten waarop mensen met een beperking beroep kunnen doen.   

- Advies en/of doorverwijzing: de medewerkers van het Inloopcentrum geven 

gepast advies en/of verwijzen door naar de meest geschikte dienst of 

organisatie.    

- Onafhankelijke cliëntondersteuning: het Inloopcentrum stelt een 

cliëntondersteuner ter beschikking die, samen met de persoon met een 

beperking en/of zijn netwerk, op zoek gaat naar de gepaste ondersteuning, 

opvang en begeleiding.  

Bovendien stelt het Inloopcentrum zijn kennis, ervaring en methodieken ter 

beschikking van alle voorzieningen en organisaties die ondersteuning bieden aan 

personen met een beperking. Dit aanbod geldt niet alleen voor voorzieningen uit 

de gehandicaptensector, maar ook voor dienstverlenende organisaties uit 

aangrenzende sectoren zoals de bejaardenzorg, de geestelijke gezondheidszorg 

en het algemeen maatschappelijk werk. Deze organisaties en hun medewerkers 

kunnen op het Inloopcentrum beroep doen voor informatie, advies, begeleiding, 

intervisie en supervisie.  

 



 
 

  

 

 

 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

In het kader van de realisatie van een experimenteel project in Brussel is er een 

nauwe samenwerking tussen ADO Icarus en het Kenniscentrum Woonzorg 

Brussel. 

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel werd opgericht als uitvloeisel van het 

Masterplan Woonzorg Brussel. In een uitgebreide studie over de woonsituatie van 

de Vlaamse bejaarden in Brussel werd een aantal maatregelen voorgesteld om de 

woon- en leefsituatie van bejaarden in Brussel te verbeteren. Er wordt gepleit 

voor het langer zelfstandig thuis wonen van senioren en de versterking van de 

thuiszorg. Parallel werden plannen ontwikkeld om te investeren in voorzieningen 

voor senioren. Tevens worden een achttal prioritaire woonzorgzones aangeduid in 

Brussel, waar best eerst wordt geïnvesteerd in de uitbouw van 

woonzorgprojecten.  

Jaak Geurts, projectmanager van ADO Icarus, werd aangeduid als externe  

evaluator van de werking van het kenniscentrum in het kader van een nieuwe 

beheersovereenkomst met de Vlaamse regering. Voor deze audit werden 

verschillende evaluatietechnieken en -instrumenten naast elkaar gebruikt en alle 

betrokkenen uitgebreid bevraagd.  

Op basis hiervan maakte Jaak Geurts een globale sterkte-zwakte analyse, 

formuleerde hij een aantal globale conclusies en belangrijke aanbevelingen voor 

de verschillende beleidsniveaus. Op 26 januari 2010 legde Jaak Geurts de 

resultaten van de evaluatie voor aan de raad van bestuur van het Kenniscentrum  

en op 31 maart diende hij zijn rapport in bij de bevoegde minister, Pascal Smet.  

De nieuwe beheersovereenkomst voorziet een opmerkelijke verhoging van het 

werkingsbudget van het Kenniscentrum.    

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

bestuur van het Kenniscentrum 

 

Samenwerking met Toegankelijkheidsbureau 

ADO Icarus werkt samen met het Toegankelijkheidsbureau bij het opmaken en 

bijsturen van de bouwplannen voor de ADL-woningen. In 2010 gebeurde dit voor 

de realisatie van de laatste vier woningen in Menen en voor de vier woningen in 

Halle (Rodenem). 

 

 

 



 
 

 

 

 

Klavis 

Sedert enkele jaren plegen de directies van ADO Icarus, Open Thuis Limburg en 

Intesa op regelmatige basis overleg met elkaar, stemmen zij hun visies op elkaar 

af, nemen zij gezamenlijke standpunten in bij extern overleg, werken zij op het 

terrein samen in het kader van vernieuwende initiatieven. Vanaf 2008 kregen het 

overleg en de samenwerking een meer formeel karakter. De drie organisaties 

wilden nagaan op welke wijze en op welke gebieden ze op een meer structurele 

manier zouden kunnen gaan samenwerken.  

In 2009 werden de eerste afspraken gemaakt om de krachten te bundelen.  Er 

werd gekozen voor een netwerkorganisatie omdat elke organisatie op die manier 

zijn eigenheid kon behouden.   Op vrijdag 22 januari 2010 werd het nieuwe 

netwerk, dat de naam KLAVIS meekreeg, voorgesteld.  Tegelijk werd de 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  

Op 8 september 2010 trokken de directies van de drie organisaties een ganse 

dag uit om samen te brainstormen over de ambities en intenties van elke 

organisatie, de verwachtingen ten aanzien van het netwerk KLAVIS en over de 

beste vertaling van die ambities en verwachtingen in een juridische structuur.   

Er werd beslist te gaan voor de oprichting van een nieuwe koepel-vzw. Op die 

manier blijven de verschillende organisaties binnen de groepering werken als 

aparte juridische entiteiten  maar ze groeperen zich onder één koepelorganisatie 

en staan bepaalde taken en/of bevoegdheden af aan die koepelorganisatie.   

Zo moet een netwerk ontstaan dat voor zoveel mogelijk mensen met een 

handicap een zo ruim mogelijk aanbod aan ondersteuning wil realiseren.  De 

bundeling van mogelijkheden en middelen moet de kwaliteit van leven verhogen 

van de mensen met een handicap die een beroep doen op hun dienstverlening.   

Waarbij het uiteindelijk doel van alle acties en activiteiten die binnen KLAVIS 

opgezet worden moet zijn: het aanbieden aan iedere gebruiker van de meest 

gepaste en best mogelijke ondersteuning (=kwaliteit van leven) aan de meest 

gunstige voorwaarden (= sociaal ondernemerschap).   

Het nieuwe netwerk zette in 2010 aantal nieuwe stappen naar samenwerking en 

integratie op het terrein: 

 De verdere uitbouw van het project Onafhankelijke Cliëntondersteuning en 

de start van het Inloopcentrum 

 De eerste stappen op weg naar een gezamenlijk PAB-initiatief en –aanbod 

 De opstart van een werkgroep VTO 

 Eerste stappen naar samenwerking op gebied van ICT en een gezamenlijk 

aankoopbeleid 

De stap naar een koepel-vzw is ingrijpend en heeft verstrekkende gevolgen voor 

zowel de besturen, de directies als het personeel van de partnerorganisaties. 

Daarom wordt eind 2010 en begin 2011 een aantal uitwisselingsbezoeken 

georganiseerd voor de directieleden en stafmedewerkers van elke organisatie en 

zullen contacten worden gelegd tussen de besturen  van de drie 

partnerorganisaties.  Dit hele proces moet uitmonden in de ondertekening van de 

statuten en de officiële voorstelling van vzw KLAVIS in de loop van 2011.  

 



 
 

  

 

 

 

Internationaal samenwerkingsproject PREVI Daphne III programma 

Het  project PREVI kadert in het Europese  Daphne programma. Dat programma 

stelt zich tot doel „geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen te voorkomen of 

te bestrijden en slachtoffers en risicogroepen te beschermen‟.  

„PREVI‟ staat voor:  „prevent institutionalization of disabled children by 

developing centres for early diagnosis and early intervention‟. Kinderen met een 

handicap worden in een aantal Oost-Europese landen nog steeds onterecht 

opgenomen in vaak primitieve en vervallen instellingen waarin ze moeten 

(over)leven in mensonwaardige omstandigheden. Degelijke infrastructuur 

ontbreekt dikwijls en van enige opvang en behandeling is helemaal geen sprake.  

Daarom stelt het PREVI project zich tot doel één of meerdere diensten voor 

vroegdetectie en vroegbegeleiding op te starten en te ontwikkelen in Roemenië 

en Bulgarije. Op die manier kunnen gehandicapte baby‟s en kinderen in het eigen 

gezin opgevangen worden en worden ze niet automatisch naar een instelling 

gestuurd.  

ADO Icarus nam het initiatief tot het indienen van het project. Omdat het project 

de oprichting van diensten voor vroegdetectie en vroegbegeleiding beoogt, zocht 

en vond ADO Icarus een projectpromotor in COS (centrum voor 

ontwikkelingsstoornissen) Kinsbergen in Antwerpen.  ADO Icarus, in de persoon 

van Jaak Geurts, vervult in het project PREVI de rol van „project consultant‟. 

Het project loopt over 24 maanden: van januari 2010 tot december 2011. In 

2010 werden werkbezoeken georganiseerd en werden de eerste opleidingen 

ingericht voor de staf van de nieuwe diensten. De werkbezoeken vonden plaats in 

België (van 23 tot 26 februari 2010) en in Ierland (van 10 tot 13 mei 2010). De 

eerste training in Galati (Roemenië) werd georganiseerd van 29 augustus tot 3 

september 2010 en de training in Stara Zagora (Bulgarije) vond plaats van 27 tot 

30 september 2010.        

Tegelijk werden in de eerste helft van 2010 de nodige bureel- en 

behandelingsruimtes in orde gemaakt, werden de medewerkers van de 

multidisciplinaire teams aangeworven en werden de centra bekendgemaakt bij 

dokters en medische centra, bij instellingen  en organisaties. Vanaf juli 2010  

gingen de eerste evaluaties en behandelingen van gehandicapte baby‟s en 

kleuters van start. Eind 2010 waren de nieuwe centra op kruissnelheid.    

 



 
 

  

 

 

 

Internationaal samenwerkingsproject STEPS Leonardo da Vinci programma 

ADO Icarus werkt van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2011 samen met organisaties 

uit Roemenië, Bulgarije, Zweden en Polen aan de realisatie van het Europees 

project STEPS. „STEPS‟ staat voor: „stimulate entrepeneurship in the provision of 

social services for people with disabilities‟.  

Het project wil inspelen op twee belangrijke tendensen in onze sector: 

deïnstitutionalisering en sociaal ondernemerschap en is er op gericht een 

overdracht van kennis en ervaring op deze vlakken tot stand te brengen tussen 

de West- en de Oost-Europese partners.  

In het kader van het project:  

 Worden werkbezoeken georganiseerd in Zweden en België  om er goede 

praktijkvoorbeelden te bekijken en kennis en ervaring uit te wisselen.   

Het werkbezoek in Zweden vond plaats van 16 tot 20 januari 2010. ADO 

Icarus werd vertegenwoordigd door Jaak Geurts, Viviane Sorée en Katrien 

Miclotte, Chris Iemants en Ilse Roelens, Maarten Carmans en Monique 

Bammens.  

Van 7 tot 10 juni 2010 kwamen de delegaties van de partnerlanden een 

aantal initiatieven in België en Nederland bezoeken.  

 Worden trainingen georganiseerd voor het management van voorzieningen 

en organisaties voor personen met een handicap in Roemenië, Bulgarije en 

Polen.   

Jaak Geurts trad als spreker op tijdens de eerste training die in Galati 

(Roemenië) werd georganiseerd van 18 tot 22 oktober 2010. De 

trainingssessies in Bulgarije en Polen vinden plaats in het voorjaar van 2011.   

 Wordt een website ontwikkeld en een handboek opgesteld met modellen van 

goede praktijken, aanbevelingen en technieken van sociaal ondernemer-

schap.  

 



 
 

  

 

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van ADO Icarus telde op 31 december 2010 23 leden: 

Jos Willems Jan Creemers Marcella De Wijngaert 
   
Willy Camps Dirk Gryseels Liliane Lemmens 

   
Josée Vanroy Eddy Herrebout Maarten Carmans 
   
Werner Wyckmans Chris Iemants Rita Jonkmans 
   
Greta Jacobs Inge Ranschaert Danny Reviers 
   
Jo Bollen Georges Couck Paul Droogmans 
   
Greta Daniëls Jokke Rombauts Marc Van Leynsele 

   
Kathleen Van Looy Paul Driesen  

 

Raad van bestuur 

Op 31 december 2010 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

Jos Willems Jan Creemers Marcella De Wijngaert 

Willy Camps Dirk Gryseels Liliane Lemmens 

Josée Vanroy Eddy Herrebout Maarten Carmans 

Jo Bollen Chris Iemants Rita Jonkmans 

Greta Jacobs Inge Ranschaert Georges Couck 

 Kathleen Van Looy  

 

Volgende bestuursfuncties zijn toegewezen: 

Voorzitter Willy Camps 
  
Secretaris Chris Iemants 
  
Schatbewaarder Jan Creemers 

De raad van bestuur vergaderde in 2009 op volgende data: 

 13 januari 2010  1 september 2010 

 17 februari 2010  20 oktober 2010 

 21 april 2010 

 16 juni 2010 

 8 november 2010 

 15 december 2010 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:  

Willy Camps Voorzitter 
  
Eddy Denayer Algemeen directeur 

  
Micheline Dereyck Adjunct algemeen directeur 

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. 

 

 
Bestuur en organisatie 
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Directieteam 

Het directieteam is samengesteld uit  

 

 Willy Camps (voorzitter) 

 Eddy Denayer (algemeen directeur) 

 Micheline Dereyck (adjunct algemeen directeur) 

 Alex Verheyden (kennismanager) 

 Roland Daubies (manager personeelsorganisatie) 

 Viviane Sorée (coördinator ambulante diensten) 

 Jaak Geurts (projectmanager) 

 
Dienstenoverleg 

Het individueel dienstenoverleg volgt de dagelijkse werking van de 

ondersteuningsregio op. De vergadering overloopt en evalueert de werking van 

de betreffende ondersteuningsregio en stuurt ze indien nodig bij. 

Een algemeen dienstenoverleg wordt georganiseerd om thema‟s te behandelen 

die alle regio‟s en dus alle dienstverantwoordelijken aangaan zoals de kwaliteit en 

de organisatie van het ondersteuningsaanbod Het beleid van de organisatie en 

inhoudelijke thema‟s worden op het dienstenoverleg toegelicht en besproken.  

Syndicaal overleg 

Sinds 2004 is er een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) 

en sinds 2008 een ondernemingsraad actief in de organisatie. 

Daarbuiten is er een syndicale delegatie die op het niveau van de voorziening een 

tweetal keer per jaar samenkomt. 

De gewestelijke vakbondssecretarissen, nemen ook deel aan de vergaderingen 

van de syndicale delegatie.  

De syndicale delegatie vergaderde in 2010 op 27 mei en 25 november. 

 



 

  

 

 

Collectief overleg gebruikers 

GEBRUIKERSOVERLEG 

Op het niveau van de voorziening wordt een structureel collectief georganiseerd: 

het gebruikersoverleg. 

Het gebruikersoverleg is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 

gebruikers van de verschillende ondersteuningsregio‟s, de vertegenwoordigers 

van de gebruikers in de raad van bestuur, de coördinator ambulante 

ondersteuning. In functie van de agendapunten wordt het overleg aangevuld met 

enkele leden van het directieteam.  

Het gebruikersoverleg heeft tot doel het medezeggenschap, het informatie- en 

adviesrecht van de gebruikers te organiseren en te waarborgen. 

Het gebruikersoverleg vergaderde in 2010 op 11 maart, 7 juni en 9 september. 

Het verslag van de vergadering wordt steeds aan alle gebruikers van ADO Icarus 

bezorgd. 

GEBRUIKERSRADEN 

In de verschillende ondersteuningsregio‟s kan een plaatselijke gebruikersraad 

worden samengeroepen. Op de gebruikersraad kunnen alle elementen aan bod 

komen die te maken hebben met de ondersteuning die binnen de betrokken 

ondersteuningsregio wordt aangeboden. De gebruikersraad heeft in deze materie 

een adviserende en een informatieve functie. 

 

Aanwervingscommissies 

In elke ondersteuningsregio wordt er onder de gebruikers een afgevaardigde 

gekozen om te zetelen in de plaatselijke aanwervingscommissie. De 

aanwervingscommissie formuleert een advies omtrent de aan te werven 

assistenten. 

 

Evaluatiecommissies 

In elke ondersteuningsregio van ADO Icarus is een evaluatiecommissie actief 

waarin vertegenwoordigers van de gebruikers zetelen. 

De commissie is belast met het evalueren van de personeelsleden en het 

formuleren van een advies aan het dagelijks bestuur. 

 



 

 
 

 

 

 

Kwaliteitsbeleid 

In 2010 werd het volgende gerealiseerd: 

 Er werd gewerkt aan de grootschalige tevredenheidsmeting bij de 

gebruikers die focust op de kwaliteit van bestaan en op de 

dienstverlening. De zorgzwaarte van de gebruikers werd in het onderzoek 

opgenomen mits de Barthel en Elida-schaal.  

De organisatie Zewopa vzw, die vier diensten voor zelfstandig wonen in 

de provincie Antwerpen beheert, werkt mee aan het onderzoek. Hierdoor 

wordt (samen met de gebruikers van ADO Icarus)  ongeveer 70% van de 

totale populatie van gebruikers van zelfstandig wonen bevraagd.    

In 2010 werkte een stuurgroep verder aan de voorbereidingen van het 

onderzoek, het onderzoeksplan en het onderzoeksinstrument. De 

bevraging ging eind van 2010 van start. Resultaten worden medio 2011 

verwacht. 

 Samen met de VFG werden concrete stappen ondernomen om de 

gebruikers en de lokale gebruikersraden van ADO Icarus te ondersteunen 

en te versterken. Een aantal werkvergaderingen vond plaats in 2010. 

 De informatisering in de organisatie heeft in 2010 ook een belangrijke 

vooruitgang gekregen door het gebruik van Sharepoint. Alle procedures 

met betrekking tot de gebruikers werden in SharePoint opgenomen. Deze 

toepassing moet zorgen voor een beter dossierbeheer, betere 

informatiedoorstroming en een efficiëntere werking. 

 In 2010 werd een „promotiewerkgroep‟ opgericht, samengesteld uit 

enkele dienstverantwoordelijken, de algemeen directeur en de 

kennismanager. Deze werkgroep is belast met de taak om zelfstandig 

wonen en ADO Icarus meer bekendheid te geven. Er werd één keer 

vergaderd in het werkjaar 2010. Concrete afspraken werden gemaakt om 

het PR beleid van de organisatie uit te bouwen.  

 Een uitgebreid competentieprofiel van de assistenten werd uitgeschreven. 

Dit competentieprofiel werd kritisch besproken met dienst-

verantwoordelijken, gebruikers, bestuursleden. Dit competentieprofiel zal 

fungeren als basis voor de verdere uitwerking van human resource 

aspecten. 

 De principes en alle afspraken die tot nog toe werden gemaakt met 

betrekking tot het „vaste uurrooster‟ werden verzameld en opgenomen in 

een nota. Deze nota heeft tot doel een handleiding te bieden voor de 

dienstverantwoordelijken bij het opstellen van de uurroosters.  

 In 2010 werden enkele nodige aanpassingen aan het arbeidsreglement 

gemaakt. Deze  werden in de personeelsvergaderingen met de 

assistenten besproken. 

 De individuele ondersteuningsovereenkomsten werden waar nodig 

aangepast. 

 De procedure grensoverschrijdend gedrag werd geëvalueerd. De huidige 

procedure vertrekt vanuit de invalshoek voorziening en daarom vanuit de 

relatie gebruiker – personeelslid. Een commissie zal in de loop van 2011 

de huidige procedure herzien en een procedure met betrekking tot 

„derden‟ uitwerken. 

 

 


