
 
 

Vzw ADL Cluster Oostende is een erkende en gesubsidieerde vergunde zorgaanbieder voor het 
bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een 
handicap. 
ADL Cluster Oostende verleent intensieve woonondersteuning onder de vorm van ADL 
(Activiteiten Dagelijks Leven) assistentie aan personen met een handicap zodat die zelfstandig 
kunnen wonen en leven met maximale zelfbeschikking. ADL staat voor Activiteiten van het 
Dagelijkse Leven. 
De ADL- assistentie omvat 'hulp bieden bij het verrichten van deze materiële handelingen welke 
de bewoners omwille van hun fysieke beperking niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren'. 
  
De subsidiëring hangt direct samen met het aantal personen met een voucher die zich tot ons 
wenden voor ondersteuning én met de hoogte van hun budgetten. Daarnaast bieden we ook 
ondersteuning aan personen die zorg inkopen met hun cashbudget binnen een straal van 150 
m. 
Het verlenen van de dagelijkse assistentie gebeurt door het 24/24u beschikbaar stellen van ADL 
hulp, geboden door professioneel opgeleide ADL assistenten.  
De vzw probeert de noden en de verwachtingen van de gebruikers zo goed mogelijk in 
overeenstemming te brengen met de mogelijkheden van de organisatie en die van de ADL 
assistenten. 
We hebben voortdurend aandacht voor de (nieuwe) noden van de gebruikers en sturen onze 
organisatie permanent bij. 
Dit doen we in absoluut respect voor de eigenheid van de gebruikers en in een sfeer van open 
communicatie en betrokkenheid. 

De opnamecriteria voor personen met een fysieke beperking zijn: 

  Over een Persoonsvolgend budget (bij voorkeur een voucher) beschikken die toegang 
geeft tot het inkopen van zorg en ondersteuning. 

  Nood hebben aan ADL-assistentie om zelfstandig of in gezinsverband te kunnen wonen 
  In staat zijn aanwijzingen te geven en daarover zelf de verantwoordelijkheid kunnen 

dragen 

Historiek 

Het adl- project; het enige project aan de Belgische kust, werd aangevraagd in 2001. Het biedt 
vele kansen tot een geïntegreerd leven; alsook talrijke kansen voor dag- en vrijetijdsbesteding. 
Ligging 



De inplanting bevindt zich in het hart van Oostende, op 100m van kaai en zeedijk. Winkels en 
diensten zijn aanwezig in de onmiddellijke omgeving. Voor bezoekers bevinden zich trein- en 
tramhalte op loopafstand. In het complex ‘Schottenburg’ bevinden zich 14 appartementen 
volledig aangepast aan bewoners met een fysieke beperking. 
  
Dienstverlening 

De dienstverlening wordt verstrekt vanuit de ADL- centrale, die samen met de ADL- woningen 
het ADL- cluster uitmaakt. Een team van ADL - assistenten is 24 uur op 24 bereikbaar. 
De communicatie binnen het ADL- cluster project gebeurt via een centraal oproepsysteem dat 
de privacy van de bewoner maximaal garandeert. Assistentie wordt uitsluitend verleend op 
uitdrukkelijke vraag van de bewoner en dat volgens zijn of haar aanwijzingen. Ze is per definitie 
strikt individueel en is op geen enkel ogenblik strijdig met de wens van de bewoner om zijn of 
haar leven zelfstandig te organiseren. 
  
vzw Cluster kiest er, wat betreft ADL-assistentie, bewust voor geen vaste grenzen te hanteren. 
Hierdoor kunnen de bewoner en de ADL-assistenten in dialoog treden, wanneer de vraag rijst 
of een opdracht al dan niet onder de noemer ADL-assistentie valt. 

Onderstaande rubrieken sommen voorbeelden op die al dan niet behoren tot ADL-assistentie. 

Wel: lichamelijke verzorging, eten en drinken, toiletbezoek en transfers (bed-rolwagen,...), 
kleine praktische taken, … 

Niet: Onderhoud van woning, medisch-verpleegkundige zorgen, bereiden van maaltijden, 
vervoer buitenhuis 

De bewoner organiseert volledig zelf zijn of haar leven. Net zoals de valide medebewoners 
betaalt hij of zij de huurprijs, kosten voor water, elektriciteit en verwarming.  
 

Meer info op www.cluster.be 
 
Als je interesse hebt kan je contact opnemen met vzw Cluster: 
 
Kapucijnenstraat 7 

8400 Oostende 
+32 (0)59/55.40.60 

Smisaert.nancy@cluster.be  
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