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SITUERING
De cel kennis en expertise is een onderdeel van Dienstencentrum GID(t)S. Ze heeft tot doel om de
mogelijkheden van personen met een handicap te vergoten en om hen maximale kansen op een gelukkig en
zinvol leven te creëren. De cel K&E vertrekt hiervoor steeds vanuit beluisterde noden van de doelgroep en de
medewerkers. Ze ondersteunt de operationele vzw’s om een veelzijdig en innovatief aanbod uit te bouwen
voor de doelgroep.

De onder de koepelvzw opgerichte cel zal de intern opgebouwde kennis en expertise in kaart brengen,
uitbouwen, uitdragen en valoriseren.
Het uitgangspunt doorheen de hele organisatie is immers: proberen op elke nieuwe vraag een gepast antwoord
te geven.
In de zoektocht naar dit antwoord staat samenwerking centraal, zowel intern als met externe partners. De cel
kennis- en expertise coördineert de samenwerking met diverse hogescholen, universiteiten en
onderzoeksinstellingen binnen en buiten Vlaanderen.
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KENNIS EN EXPERTISE
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: INVENTARISEREN EN UI TDRAGEN VAN KENNIS EN
COMPETENTIES

OD1.1 HET OPBOUWEN VAN EEN WISSELWERKING TUSSEN DE CEL K&E EN DE OPERATIONELE VZWS IN
FUNCTIE VAN INVENTARISEREN EN UITDRAGEN VAN KENNIS EN COMPETENTIES
1.1.1 Kennisdeling rond vorming, training en opleiding
Domein

ZORG | Stefanie Deweer
ONDERWIJS | Greet Vandevyvere, Evi Formesyn
WERK | Lieven Trioen, Joaquin Jonnaert
BEGELEIDING EN ORIËNTERING | Kathia Godderis

Rol K&E

Dienstbaar

Omschrijving
Informatie-uitwisseling in functie van de ‘lerende organisatie’ is zinvol op niveau Dienstencentrum GID()S
zowel inhoudelijk (o.a. overstijgende thema’s, goede docenten,…) als procesmatig (o.a. uitwisselen van
procedures).
Stand van zaken
We gaan we op het VTO beleid in de verschillende organisaties en zoeken we naar dwarsverbanden tussen de
verschillende organisaties. Tijdens het jaarlijkse overlegmoment komen relevante opleidingen voor de andere
organisaties aan bod. In 2015 verlieten twee ankerfiguren de organisatie (Kathia Godderis en Joaquin
Jonnaert). Het overleg wordt in 2016 opnieuw opgestart.
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1.1.2 Bibliotheek
Domein

ZORG | Katrien Vandekerckhove, Marijke Lampo
ONDERWIJS | Nicole Bardyn, Ellen Vangheluwe
BEGELEIDING EN ORIËNTERING | Hilde Vannieuwenhuyse

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
We stellen aan medewerkers en studenten heel wat boeken en tijdschriften ter beschikken. Via een
raadpleegbase online database krijgen ze een overzicht. Afstemming tussen de verschillende organisaties is
opgestart.
Acties
In 2015 werden 55 nieuwe boeken aangekocht.


Jobcentrum 22



Dienstencentrum 13



Zorg 17



Onderwijs 3

Afstemming tussen de verschillende aanspreekpunten binnen de organisaties rond procedures en
aankoopbeleid.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: VERSTERKEN VAN KENNIS EN EXPERTISE

OD2.1 HET ONDERSTEUNEN VAN DE MEDEWERKERS BIJ DE BEGELEIDING VAN STUDENTEN BIJ EINDWERKEN
EN PROJECTEN
2.1.1 Medewerkers fungeren als externe promotor
Domein

ZORG | ONDERWIJS | WERK | BEGELEIDING EN ORIËNTERING |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
Op jaarbasis zijn verschillende medewerkers Vanuit de cel kennis en expertise coördineren we de procedure
rond bachelorproeven, masterproeven, studentenprojecten en projecten met hogescholen en universiteiten.
Enerzijds volgen we de timing en de contactpersonen van de verschillende hogescholen op. Anderzijds willen
we interne communicatie rond eindwerken stroomlijnen.
Acties
Tijdens het academiejaar 2014-2015 ondersteunden medewerkers 18 projecten van studenten
(masterthesissen en bachelorproeven). Vier projecten zijn uitgevoerd door eigen medewerkers
1.

Rompcontrole en hippotherapie- KULeuven - Laura Van Vaeck – master in de
revalidatiewetenschappen

2.

Nieuwe tools voor het initiëren van voedingsbegeleiding – Artevelde Hogeschool - Emly Roelandt en
Eline Buys– bachelor in de logopedie en audiologie

3.

Trainingsprogramma voor auditieve vaardigheden op uw school - Artevelde Hogeshool – Nikia Staes
en Julie Maerten - bachelor in de logopedie en audiologie

4.

Screenen van jonge kinderen met DCD met het instrument Peabody Developmental Motor Scales en
het formuleren van aanbevelingen voor Dominiek Savio Instituut. – VIVES – Shauni Lippens – bachelor
in de ergotherapie

5.

Constraint-Induced Movement Therapy bij hemiplege kinderen : Evalueren van leerdoelen met de
Goal Attainement Scale – Artevelde Hogeschool –Sylvie Dequidt – bachelor in de ergotherapie

6.

Optimaliseren van woontrainingsprotocol voor adolescenten met een motorische beperking – VIVES
– Josefine Van Renterghem – bachelor in de ergotherapie

7.

Literatuurstudie en bespreking cases: moyamoya disease – Interuniversitaire opleiding - Mariska
Deroo - permanente vorming klinische neuropsychologie

8.

Trunk Control Measurement Scale (TCMS) - betrouwbaarheid bij jonge kinderen KULeuven - Eline
Wagemans en Charlotte De Ley – master in de revalidatiewetenschappen

9.

Retrofit van een zaagmachine voor aluminium – VIVES - Michael Persyn, Maxim Santens, Nathan
Vandenbroucke – bachelor in de elektromechanica

10. Onderzoek & realisatie van een werkpost met cognitieve werkpostondersteuning – VIVES – Lander Ce
Coodt en Marijn Tyberghien – bachelor in de energietechnologie
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11. Onderzoek naar de intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het logopedisch onderdeel van
het multidisciplinair onderzoeksinstrument - Onderdeel van de ontwikkeling van een multidisciplinair
onderzoeksinstrument voor gerichte behandeling van kinderen en adolescenten met dyskinetische
cerebrale parese. Maakt deel uit van een pwo project – VIVES – Celine Bernard – Bachelor in de
logopedie en audiologie
12. Communicatiebord voor mensen met NAH – Hogent– Sara Carrette – bachelor in de orthopedagogie
13. Doorlooptijdverkorting in de CNC-afdeling – VIVES - Bobby Lin eb Martijn Van Acker - bachelor
Industriële Wetenschappen en Technologie
14. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onderzoek van de ErgoKijk – VIVES - Justin Vandeginste –
bachelor in de ergotherapie
15. Hoe kan de leerkracht een helpende factor zijn bij het implementeren van het compenserende
hulpmiddel WoDy bij OV4 type 4 leerlingen in de eerste graad – VIVES - Elien Danneels – Banaba
buitengewoon onderwijs
16. Beter begrijpen van leesstrategieën - van samenwerking – VIVES - Annelies Callewaert - Banaba
buitengewoon onderwijs
17. Verankering boccia OV1 – VIVES - Katelijne Bullynck - Banaba buitengewoon onderwijs
18. Project - Sensorische wandeling – Howest – Jana Denys Shelsy Deroo, , JanaDuboi Sayda Vandemaele
– bachelor in de ergotherapie
2.1.2 Ad hoc vragen van studenten/onderzoekers
Domein

ZORG | ONDERWIJS | WERK | BEGELEIDING EN ORIËNTERING |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
Studenten en onderzoekers contacteren medewerkers van met tal van vragen. We wegen onze medewerking
af in functie van de meerwaarde voor de organisatie.
Acties
We registreerden 39 vragen. Deze vragen zijn zeer uiteenlopend (observatie binnen de werking, contact
leggen met een leerling/bewoner, invullen vragenlijst,… We gaven onze medewerking aan ongeveer 10
vragen. We toetsen vragen van studenten af aan het onderzoekskompas. We werken aan de bewustmaking bij
medewerkers dat ze niet op alle vragen hoeven in te gaan.
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OD2.2

HET ONDERSTEUNEN VAN MEDEWERKERS IN HET OPBOUWEN VAN EIGEN KENNIS

2.2.1 Ondersteunen medewerkers bij (Europese) projectoproepen
Domein

ZORG | ONDERWIJS | WERK | BEGELEIDING EN ORIËNTERING |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
Verkennen van mogelijkheden die Europese subsidies bieden voor Dienstencentrum GID(t)S
Acties
Informatie
Op 12/2/15 namen we deel aan de infosessie “Meer Europese samenwerking voor de sociale economie”;
Project CIK Stationnetje
Samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang ’t Stationnetje (Hilde Vergote, Kelly Cattryse) onderzochten
we verschillende pistes van projecten. We bekeken samen met het Kenniscentrum Sociaal Europa en
Arteveldehogeschool de voorwaarden voor een Erasmus+ project. We legden contact met verschillende
buitenlandse organisaties (Italië, Tsjechië en Zweden). Finaal werd de piste van Erasmus+ verlaten want we
konden niet voldoen aan de criteria en er werden geen gezamenlijke noden weerhouden. In een tweede fase
bekeken we met Arteveldehogeschool (Sofie Mertens, Brecht De Schepper, Kaat Delrue, Mieke Meisschaut en
Karolien Huylebroek) of een PWO project in cofinanciering haalbaar was. Hiervoor wouden we samenwerken
met CIK Auricula. Het traject liep vast op de cofinanciering en onvoldoende steun vanuit Kind & Gezin.
Project Middelpunt
Contacten werden gelegd Westkans en Westtoer in functie van een potentiële Europese samenwerking voor
Middelpunt. De mogelijkheden binnen COSME projecten werden afgetoetst.
Project Optimalisatie van het intakegesprek via het instrument OCAIRS
Binnen de ESF oproep innovatie werd het projectvoorstel Notendop – optimalisatie van een intake-instrument
ingediend vanuit het Dienstencentrum.
Project personeelsparking Boskant-Kouter
Een dossier in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland werd opgemaakt rond recyclage van beton.
Dienstencentrum GID(t)S werd gevraagd als pilotsite. De partners waren i-Cleantech Vlaanderen, Strukton
Civiel bv, Mebin bv, De Brabandere, TU Delft, Kamp C Duurzaam Bouwen, Subcon, MVO Beton NL, Bekaert nv,
POM Oost-Vlaanderen, Dienstencentrum GID(t)S. Het project kreeg een negatief advies. Het zat onvoldoende
in de scope van de oproep en de interterritoriale meerwaarde was onvoldoende duidelijk.
Project cognitieve arbeidsondersteuning
Mariasteen bereidt een project voor rond cognitieve arbeidsondersteuning voor manuele
assemblageprocessen. Dit project zal ingediend worden in 2016 binnen het EFRO programma – Geïntegreerde
Territoriale Investeringen.
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Project site Hoeve ter Kerst
Op 21 mei 15 organiseerde de provincie West-Vlaanderen een infosessie rond het Europese
Leaderprogramma Midden West-Vlaanderen. Met de gemeente Hooglede-Gits en Lichtervelde was er een
vervolgoverleg met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het Hoeve ter Kerstbos en de Huwynsbossen.
Het dossier is nog onvoldoende uitgeklaard om het in een project te gieten.
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2.2.2 Gebruik van inzichten uit andere organisaties
Domein

ZORG | ONDERWIJS | WERK |

Rol stafmedewerker

Dienstbaar

Omschrijving
Instrumenten en methodieken uit de profit sector worden bekeken op bruikbaarheid in social profit.
Acties
Business Model Canvas
Dit is een tool om het businessmodel op een beknopte en overzichtelijke manier in kaart te brengen op basis
van negen bouwstenen (klantensegment, waardevoorstel, kanalen, relatie, activiteiten, middelen, partners,
kosten en inkomsten).


De werking van ‘t Spoor goten we in deze tool. We bekeken of we tot nieuwe inzichten kwamen over
de huidige werking en de toekomstige werking van de thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor die evolueert
naar rechtstreeks toegankelijke hulp. De tool helpt om de verschillende klantensegmenten en de
kanalen waarlangs we hen bereiken te preciseren.



Bij de opstart van het Centrum voor advies, training en consult bekeken we via de tool de
verschillende ‘klantensegmenten’ van de nieuwe dienstverlening en bekeken we ook welke middelen
noodzakelijk zouden zijn voor een optimale uitbouw van het centrum. We koppelden hieraan ook de
verschillende activiteiten waaraan we aandacht moeten besteden.



De positie van PASVU in het veranderende zorglandschap staat ter discussie. Hoe kunnen we in de
toekomst cliënten overtuigen om deze diensten in te kopen? Wat maakt deze dienst uniek? Via het
business model canvas probeerden we meer duidelijkheid te creëren.

Projectmanagement - funnel


Binnen het Dienstencentrum ontstaat heel wat ideeën. Binnen de werkgroep ‘Funnel’ waaraan Kathia
Godderis, Lieve Verfaillie en Veerle Wouters deelnamen verfijnden we het instrument en pasten het
aan aan de noden van onze organisatie.

Jaarrapport kennis en expertise 2015

10

2.2.3 Interne studiedag - vormingsmodule - ‘Moetivatie’ of motivatie? Pedagogische inzichten vanuit de
zelfdeterminatietheorie
Domein

ZORG |

Omschrijving
Op 2 oktober verzorgde Prof. Dr. Peter Prinzie de vormingssessie Moetivatie of motivatie? Pedagogische
inzichten vanuit de zelfdeterminatietheorie. Zorgverleners die kinderen en jongeren begeleiden met gedrags-,
emotionele of leermoeilijkheden staan voor een grote uitdaging. Hoe kunnen deze kinderen gemotiveerd
worden om zich te blijven inzetten, terwijl de resultaten van hun inzet soms beperkt blijven? In deze workshop
wordt de relatie tussen verschillende opvoedingsdimensies en ontwikkeling besproken. Vanuit de
zelfdeterminatietheorie formuleren we een aantal inzichten en tips om zorgverleners handvatten te bieden in
de rol die zij kunnen spelen als motivatiecoach bij deze kinderen.

I
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OD2.3

HET UITBOUWEN VAN KENNIS DOOR ONDERZOEK VANUIT EIGEN SPEERPUNTEN

2.3.1 Academisch onderzoek in partnerschap –Opstellen van specifieke Vlaamse referentiecurves voor
kniehoogte, gewicht en botdichtheid van kinderen met een cerebrale parese.
Eigenaar

Fien Geeraert onder supervisie van Peter Prinzie en Mieke Demeestere
In samenwerking met kennisinstellingen – Prof. Dr. De Schepper, UZ Gent en UZ
Brussel, Prof. Dr. Ortibus, UZ Leuven, Prof. Dr. Roelants, VUB en KULeuven, Prof Dr.
Peter Prinzie, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Domein

ZORG

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
Specifieke Vlaamse referentiecurves zullen het mogelijk maken om bij kinderen een verstoorde groei en/of
een verhoogd risico op botbreuken sneller op te sporen en dus ook tijdig te kunnen ingrijpen. Hierdoor zal
bovendien de sociale participatie van de kinderen vergroten (minder ziekhuisopnames, minder afwezigheid op
school, …). We ontwikkelen conditiespecifieke referentiecurves curves van kniehoogte, armomtrek,
lichaamsgewicht en de scheenbeen botstatus (door ultrasonografie) bij Vlaamse kinderen met een cerebrale
parese.
Stand van zaken
Metingen zijn uitgevoerd in Dominiek Savio, Sint Lodewijk, Sint-Gregorius, Revalidatiecentrum Pellenberg,
Centrum Ganspoel, Sint-Jozef, Sint-Gerardus Mytyl, Spermalie en Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Momenteel
zijn bij 610 metingen uitgevoerd (Meting 1: 289; meting 2: 235, meting 3: 91 ongoing). De komende maanden
worden metingen uitgevoerd bij 8 van deze organisaties.
Heidelinde Allemon (KULeuven) bereidt op de reeds verzamelde data een thesis voor in het kader van de
opleiding jeugdgezondheidszorg.
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2.3.2 Academisch onderzoek in partnerschap – Licht- en schaduwzijden in het opvoeden van een kind met
Downsyndroom, Cerebrale Parese of Autismespectrumstoornis verhelderd: Noodsatisfactie en -frustratie als
sleutels tot het (on)welbevinden van ouders en hun kinderen.
Eigenaar

Peter Prinzie in samenwerking met kennisinstellingen – Prof. Dr. Bart Soenens, Prof
Dr Sarah De Pauw en Drs Lisa Dieleman - UGent

Domein

ZORG

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
Alhoewel het opvoeden van een kind met een ontwikkelingsstoornis een uitdaging is voor alle ouders, bestaat
er grote variabiliteit. Voor sommige ouders gaat het bijzonder moeizaam terwijl bij andere ouders het
opvoedproces relatief vlot verloopt. Tot op heden was de focus van onderzoek vooral gericht op de
problemen die ouders ervaren en werd geen aandacht besteed aan de meer positieve kanten (veerkracht).
De laatste jaren wordt heeft de zelf-determinatietheorie het onderzoek naar opvoeding in reguliere gezinnen
sterk beïnvloed. Dit onderzoeksproject wil een meer genuanceerd beeld schetsen van de opvoeding bij
kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hierbij worden kinderen met Cerebrale Parese, Downsyndroom en
een autismespectrum geïncludeerd. Vooreerst willen we een grondiger inzicht verwerven in de ervaringen en
de beleving van ouders met een kind met een ontwikkelingsstoornis. Vervolgens willen we de dynamische
interactie tussen ervaringen, opvoedingsgedrag en de ontwikkelingen van kinderen over een langere periode
in kaart brengen. Tot slot wordt de dagelijkse dynamiek onderzocht via een dagboekstudie.
Resultaten van dit onderzoek zullen ons in staat stellen om uitdagingen die eigen zijn aan het opvoeden van
een kind met een beperking beter te begrijpen en om interventies op te zetten die het welbevinden van zowel
ouders als van kinderen kunnen verbeteren.
Dit onderzoek loopt voor 4 jaar en wordt gefinancierd door het FWO.
Stand van zaken
De afgelopen maanden heeft Lisa Dieleman (doctoraatstudent) de vragenlijst uitgezet. Voor CP is er
momenteel een respons van 138 gezinnen.
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2.3.3 PWO onderzoek in partnerschap – Ontwikkeling en validering van een onderzoeksinstrument voor slik
–en voedingsproblemen bij kinderen en adolescenten met dyskinetische CP (2012-2015)
Eigenaar

VIVES ( projectleider Ingeborg Desimpelaere) in samenwerking de Dominiek Savio

Domein

ZORG | Daisy Decoene (operationeel, logo), Emmy Voorspoels (ergo), Inge Verbeke
(voeding)

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
De vraag naar het ontwikkelen van een bruikbaar multidisciplinair onderzoeksinstrument voor kinderen met
dyskinetische CP ontstond vanuit het Dominiek Savio. De begeleiders van deze leerlingen (opvoedkundigen,
logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten en medici ) ervaren de noodzaak van
een multidisciplinair onderzoeksinstrument wegens de ernst en complexiteit van de voedingsproblemen. De
multidisciplinaire benadering vereist het samenbrengen van alle noodzakelijke elementen om een gericht
handelingsplan op te stellen. De rol van VIVES is de ontwikkeling en validering van het instrument.
Stand van zaken
De tweede veldtest werd uitgevoerd vanaf midden december 2014 tot april 2015.
Uit het eindrapport:
“Algemene conclusie: Dit onderzoek was een eerste stap in de ontwikkeling van een multidisciplinair
onderzoeksinstrument voor kinderen en adolescenten met dyskinetische CP. Niettegenstaande het instrument
voorhanden is, dient het nog aan verdere verfijning te worden onderwerpen alsook aan verdere validering. Op
basis van de resultaten van het logopedisch onderdeel merken we dat bepaalde domeinen al een relatief
goede betrouwbaarheid kennen in tegenstelling tot andere domeinen. Op basis van deze resultaten zullen we
het instrument dus moeten bijsturen. Voorstellen voor aanpassing van de scores en beschrijving werden door
de betrokken experten van het Dominiek Savio recent geformuleerd. We zullen dit opnieuw bekijken tijdens
een laatste adviesraad, die wellicht in januari 2016 zal gepland worden..
Doordat niet alle resultaten tijdig voorhanden zijn is het onmogelijk om gegronde en multidisciplinaire
conclusies te formuleren. Dit zien wij (onderzoekers) als een groot gebrek in de finalisering en valorisatie van
dit driejarig project.”
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OD2.4 HET UITBOUWEN VAN KENNIS DOOR MEE TE WERKEN AAN PROJECTEN EN ONDERZOEKEN VAN
KENNISINSTELLINGEN, OVERHEDEN,…
2.4.1 Meewerken aan (academisch) onderzoek
Domein

ZORG | WERK | ONDERWIJS |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
Kennisinstellingen nemen contact op in functie van academisch onderzoek. Een ad hoc werkgroep buigt zich
over de relevantie van de onderzoeksvragen, mede op basis van het onderzoekskompas. Relevante vragen
worden verspreid.
Stand van zaken


In het kader van het onderzoek rond het CHC model (Thomas More - Annemie Bos) en leerproblemen
testten de onderzoekers 15 GON-leerlingen verbonden aan Dominiek Savio.



Er vond een opvolggesprek Prof dr. Reynvoet – KULAK- Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen rond het thema ‘Getalgevoel bij kinderen met een ontwikkelingscoördinatiestoornis’
plaats.



We zijn verder betrokken in de uitrol van de nieuwe VIVES opleiding ‘bachelor in de zorgtechnologie’
In het najaar 2015 waren we stageplaats voor 15 studenten.
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2.4.2 PWO projecten

Domein

ZORG |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
De doelstellingen van het PWO zijn de versterking van de relatie onderwijs-onderzoek en de stimulering van
de kennistransfer tussen de hogescholen en de economische actoren.
Acties
Samen sterker in spel – Ontwikkelen van een werkbegeleidingspakket voor begeleiders/ouders in de
voorschoolse kinderopvang - Arteveldehogeschool – Marieke Coussens
Tijdens dit onderzoek gingen de spelexperten in gesprek met verantwoordelijken en kinderbegeleiders. Het
spelaanbod voor baby’s van 0-12 maanden stond centraal.
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2.4.3 TETRA projecten
Domein

ZORG | WERK | ONDERWIJS |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
TETRA-projecten hebben een dubbele doelstelling:


Verhogen van de innovatiecapaciteit bij bedrijven en bij ondernemingen actief in de social profit door
het omzetten van technologie en kennis naar concrete toepassingen via aangepaste informatie. Het
belang van het project wordt aangetoond door hun cofinanciering (7,5%) en actieve samenwerking in
het project.



Verhogen van de kennisbasis van de hogescholen en de geïntegreerde opleidingen in de
universiteiten ter verbetering van het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening.

Stand van zaken


TETRA project Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs
o

lid van gebruikersgroep


Dominiek Savio Instituut cofinanciert dit project met 1.000 € medewerkersinzet



Dominiek Savio Instituut recupereert via de inbreng van expertise ter waarde van
1.000,00 €



o

Organisatie van de basisvorming onlinedagboek: (16/1/15)

o

Creëren intern draagvlak (Nele Soenen, Lieve Tyvaert)

o

Studiedag - Onlinehulp voor welzijn en gezondheid – Mechelen – 3 juni

TETRA project EFFORTH - EFFiciëntie en EFFectiviteit in de ORTHopedie
o

lid van de gebruikersgroep – deelname zonder co-financiering vanuit Dominiek Savio
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2.4.4 Interreg Domein

DCG | ZORG |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
We waren partner in het project Empowerment of Disabled people through Ethics in Care & Technology –
EDECT (http://edect-nl.weebly.com/)
Stand van zaken
Op 21 en 22 mei waren we gastheer voor het EDECT project. Het project wordt getrokken door Institut
Catholique de Lille ( Annemarie Kokosy) en The Health and Europe Centre (UK).
Zowel therapeuten als personen met een beperking namen deel aan deze ‘testcase’. De therapeuten gaven
feedback over een communicatietool en de personen met een beperking reden met een autonome rolstoel
door een doolhof van kartonnen dozen.
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STRATEGISCHE DOELSTE LLING 3 UITDRAGEN EN VALORISEREN VAN KENNIS & EXPERTISE

OD 3.1 HET ONDERSTEUNEN BIJ HET VERMARKTEN VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN
3.1.1 Valorisatie van producten merken en octrooien
Domein

ZORG

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
Deponeren van merk ‘Rollend door Vlaanderen’
Acties
Op 11 juni stelde we de vraag rond het deponeren van het merk ‘Rollend door Vlaanderen tijdens de zitdag
merken en octrooien van het Innovatiecentrum. Op basis van deze adviezen gingen we over tot het
deponeren van het merk.
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OD 3.2 HET VALORISEREN VAN EIGEN ONDERZOEK OF ONDERZOEK WAARAAN WE MEEWERKEN
3.2.1 Valorisatie eigen onderzoek
Domein

DCG | ZORG |

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
Kennis en expertise vindt het belangrijk dat onderzoek met medewerking van Dienstencentrum GID(t)S
gevaloriseerd worden via publicaties. In dit proces wordt geïnvesteerd.
Acties


Carola van Gilst onder supervisie van Peter Prinzie en Annelies Vanpeteghem rondde het onderzoek
naar problemen met sociale vaardigheden en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met NAH.
Impact van sociale vaardigheden en gedragsproblemen op kwaliteit van leven af. Een publicatie wordt
voorbereid.



Elegast Monbalieu publiceerde een artikel “Clinical patterns of dystonia and choreoathetosis in
participants with dyskinetic cerebral palsy” in Developmental Medicine & Child Neurology (juli 2015)

OD3.3

INZETTEN ALS EXPERT

3.3.1 Rol als expert
Domein

DCG |

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
De medewerkers van de cel K&E worden gevraagd als expert door externe partijen.
Acties


Deelname (tweemaal) als jurylid bij een ESF valideringssessie (Veerle Wouters)



Deelname aan Adviesraad Cera Award (Veerle Wouters)



Gastspreker Comité Motorisch (Peter Prinzie)
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 COÖRDINATIE VAN DE WERKING

OD 4.1 DE CEL KENNIS EN EXPERTISE ZORGT VOOR INTERNE AFSTEMMING
4.1.1 Afstemming binnen Dienstencentrum GID(t)S
Domein

DCG | ZORG | ONDERWIJS | WERK | BEGELEIDING EN ORIËNTERING |

Rol K&E

Richtinggevend | Verbindend

Omschrijving
Uitstippelen beleid , maken van de strategisch keuzes en feedback op de rapportering
Acties
Raad van bestuur
Op 17 november 2015 rapporteerde kennis en expertise aan de Raad van Bestuur Dienstencentrum GID(t)S.
De Raad van Bestuur vraagt om verder in te zetten op communicatie kennis en expertise en de mogelijkheden
tot (internationale) samenwerking verder te onderzoeken.

Strategische beleidscel
De strategische beleidscel agendeerde twee maal kennis en expertise (27 maart en 3 juli). De opmaak van het
jaaractieplan en de rapportering van het jaarverslag kwamen aan bod.

Werkoverleg
Alain Cnudde blijft vanuit de strategische beleidscel het aanspreekpunt voor kennis en expertise.

Medewerker kennis en expertise Dirk Vandamme
Taakinhoud:
-

administratieve ondersteuning aan Vlaamse referentiecurves (50 % P/T)

-

een vzw-overschrijdend project definiëren (Ocairs) in te dienen via ESF

De samenwerking met Dirk Vandamme werd najaar 2015 stopgezet.

Stafcel kennis en expertise
In 2015 vonden 3 vergaderingen plaats (5 maart, 4 juni, 17 november). Binnen dit overleg brengen we
kenniswerkers uit de verschillende organisaties samen.
-

ZORG | Marjolijn Vergote (therapie) - Marijke Ven ( MFC ortho) - Filip Carlier (volwassenen) - Hilde
Pitteljon (afdelingshoofden)

-

ONDERWIJS | Annelies Deforche - Ellen Vangheluwe

-

WERK | Bart Decloedt

-

BEGELEIDING EN ORIËNTERING | Bart Coopman
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Andere overlegstructuren
Zorg | Groot forum (10/02/15)
Zorg | Beleidsteam zorg+ (18/3/15)
Werk | Omkaderingsvergadering (23/4/15)
Zorg | Groot forum volwassenen – evaluatie van de werkdoelen (26/11/15)
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OD4.2

DE CEL KENNIS EN EXPERTISE WERKT AAN DE VOORWAARDEN OM K&E MAXIMAAL UIT TE BOUWEN

4.2.1 Het uitbouwen van een extern netwerk
Domein

ZORG | ONDERWIJS | WERK | BEGELEIDING EN ORIËNTERING |

Rol K&E

Verbindend

Omschrijving
Netwerken met externe stakeholders
Stand van zaken
Kennisinstellingen
KULEUVEN - KULAK


Overleg Prof dr. Evi Vereecke (KULAK) – 23/1/15 - Kennismaking, uitwisseling expertise, verkenning
mogelijkheden samenwerking rond onderzoeksvragen. Betrokken medewerkers: Peter Prinzie, Mieke
Demeestere, Hilde Pitteljon, Marjolijn Vergote, Veerle Wouters



Prof dr. Reynvoet - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Getalgevoel bij kinderen
met een ontwikkelingscoördinatiestoornis (2/4/15) – opvolging onderzoekslijnen.

VIVES


Dag van het Onderzoek (7/5/15)



Samenwerking met nieuwe opleiding Zorgtechnologie



overleg Isabel Vanslembrouck, directeur onderzoek en valorisatie



overleg coördinatoren expertisedomeinen VIVES

Howest


Workshop Sociaal Werk - Howest en het werkveld: een krachtig en kansrijk partnerschap



Aanwezigheid tijdens ontwerpbeurs Design for Everyone

Arteveldehogeschool


Bezoek docenten ergotherapie – 10 personen - 21/9/15



Onderzoek op je bord – informatiesessie over onderzoek binnen de hogeschool (2 sessies)

Comité Motorische


Op 28 mei gaven Prof. Dr. Peter Prinzie en Prof Dr Sarah De Pauw een toelichting op het Comité
Motorische (Antwerpen). De thema’s waren:
1.

terugkoppeling resultaten van eerder onderzoek waarbij zustervoorzieningen betrokken
waren

2.

voorstelling doctoraatsproject Lisa Dieleman

3.

brainstorm samenwerkingsmogelijkheden rond onderzoek

Nationale en internationale contacten


Bezoek Zorgtotaalbeurs - gesprek met verschillende vertegenwoordigers van bedrijven
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Deelname aan Adviesraad Cera Award



Deelname aan Brainwave Prof 5.0 – brainstorm rond het nieuwe concept van PROF



Deelnamen aan SUEM conferentie – Het leggen van internationale contacten op het gebied van
supported employment – Lissabon



Deelname aan AAL forum – Gent



Gesprek De Winning (Pieter Decelle)

Levenslang leren


Innoveren wat is je denkstijl - Innovatiecentrum



Stakeholder Centered Innovation - Flanders in Shape



Groene zorg in de voorziening – studiedag



Presenteren voor publiek – Nathalie Deknudt
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OD 4.3 DE CEL KENNIS EN EXPERTISE ZORGT VOOR INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE MBT KENNIS EN
EXPERTISE
4.3.1 Intern en externe communicatie
Domein

ZORG | ONDERWIJS | WERK | BEGELEIDING EN ORIËNTERING |

Rol K&E

Richtinggevend

Omschrijving
Op niveau van Dienstencentrum GID(t)S is een betere afstemming met communicatie en fondsenwerking
nodig zodat we elkaar kunnen versterken.
Acties
Door het fysiek in een ruimte te zitten met de andere medewerkers wordt een betere informatiedoorstroming
gerealiseerd.
De posters van de eindwerken zijn nog steeds een intern communicatiemiddel.
Daarnaast posten we nieuwsberichten op de website en facebook.
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PROJECTEN
PROJECTEN DIENSTENCENTRUM GID(T)S

NIEUW INDUSTRIEEL BELEID - DETECTEREN, MONITOREN, VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN
ONDERVOEDING BIJ PERSONEN MET NOOD AAN CHRONISCHE ZORG
Domein

DCG | ZORG | WERK |

Omschrijving
Dit project is opgestart vanuit de problematiek dat een toenemend aantal chronische patiënten ondervoed is
of het risico loopt om ondervoed te zijn. Er bestaat echter geen integrale aanpak tegen ondervoeding, elke
instantie voert zijn eigen beleid.
Het project wil een integraal traject voor gezonde voeding uitbouwen vanaf de screening tot de inname van
voedsel om ondervoeding in de thuis-, woonzorg- en ziekenhuisomgeving te vermijden.
De thema’s die aangekaart worden zijn:


Detectie en monitoring: ontsluiting van gegevens



Creatie van een kwalitatief voedingsaanbod volgens maaltijdzorgnood



Alternatieve logistiek tot bij de maaltijdgebruiker



Intake van voeding verhogen

Stand van zaken
In 2015 namen we deel aan 12 consortiummeetings.
Enkele thema’s
-

Waarden, missie en visie van NEWCO ‘Nutrition Platform for Chronic Care’

-

User centered service design – werken met persona’s,…

-

Use Case in de waardeketen

-

Innovatieve samenwerkingsmodellen en nieuwe businessconcepten

-

Verdienmodellen
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SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
Domein

DCG | ZORG |

Omschrijving
We gaan op zoek naar reguliere bedrijven die in partnership nieuwe activiteiten willen ontplooien en die
aansluiten bij de mogelijkheden van de huidige en toekomstige deelnemers van het dagcentrum en waarbij
we elke partner aanspreken op de eigen sterktes. We willen structureel samenwerken met externe partners
binnen gemeenschappelijke visie.
Stand van zaken
We legden contacten met twee ondernemers.
De Duitse onderneming Buchmeister verdeelt een software die de online verkoop van boeken mogelijk maakt
via bestaande platformen (vb. Amazon). Op 29 september hadden we een overleg. De zwakte aan dit systeem
is dat Amazon niet opereert in Vlaanderen. De ondernemer onderzocht nog de connectiviteit met Belgische
platforms (BOL, 2hands.be) maar dit draaide op niets uit.

Op basis van een idee werkten we een concept uit rond de herverpakking en distributie van thee. Olivier
Decock van Oksigen fungeerde als klankbord. We stelden het concept voor aan de experts van In-Cetera
(3/12/15). Ze gaven het advies om het concept verder uit te werken en contact te zoeken met een
betrouwbare commerciële partner. Ann Vansteenkiste van Curiosithee is enthousiast en in 2016 werken we
verder op dit dossier.
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PROJECTEN JOBCENTRUM

RENTREE
Domein

BEGELEIDING EN ORIËRING | DCG |

Omschrijving
In 2015 startte Jobcentrum met Rentree een multidisciplinair werkgerelateerd begeleidingsprogramma op
voor (ex-) kankerpatiënten. Jobcentrum wil de mogelijkheden van Europesen projectmiddelen onderzoeken.
Ondersteuning wordt hiervoor gevraagd bij Dienstencentrum GID(t)S.
Stand van zaken
Een eerste screening van de nieuwe subsidielijnen binnen ESF en EFRO gebeurde.
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PROJECTEN MARIASTEEN

HOEVE TER KERST
Domein

WERK | DCG |

Omschrijving
Wij beschikken over een buitenpiste van 22 meter op 62 meter, vergund met dossier 2002/49. Bij regenweer
of extreme weersomstandigheden geven we nu geen hippotherapie. Door de overkapping bieden we
continuïteit net voor deze kinderen die dit het meeste nodig hebben en de meest positieve resultaten uit hun
therapie kunnen halen.
Stand van zaken
Op 24 juni 2015 vond de projectvergadering rond de gedeeltelijke overkapping van de buitenpiste van Hoeve
Ter Kerst plaats. De afgevaardigden van Ruimte Vlaanderen, het departement Landbouw en Visserij en de
gemeente Hooglede-Gits wensten bijkomende informatie om het (para-)agrarische karakter van de site te
onderbouwen. Vanuit Dienstencentrum GID(t)S ondersteunden we Mariasteen en de bouwploeg in de
opmaak van het dossier. Het dossier werd goedgekeurd en een volgende fase in de bouwaanvraag kon van
start gaan.

Bestaande toestand
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PROJECTEN DOMINIEK SAVIO

OPTIMALISATIE VERHUUR INFRASTRUCTUUR
Domein

DCG | ZORG |ONDERWIJS

Omschrijving
Dominiek Savio beschikt over veel infrastructuur en tijdens bepaalde periodes in het jaar worden veel lokalen
niet gebruikt. We verkenden de markt naar potentiële huurders van de infrastructuur.
Stand van zaken
Uit de SWOT-analyse blijkt dat we ons vooral moeten richten op organisaties die geen overnachtingen
wensen. Een nota werd opgemaakt en voorgesteld aan de strategische beleidscel.
Na een eerste marktverkenning we legden contact met twee potentieel geïnteresseerde organisaties.
Dwengo, een organisatie die technologie en wetenschap voor iedereen wenst (www.dwengo.org ), werkt
samen met Ideekids, een aanbieder van kampen. Peter Bertels kwam langs voor een rondleiding maar zag
geen mogelijkheden op dit moment.
Outsidetravel. Op 22 oktober hadden we een gesprek met 2 medewerkers van Outside Travel. Ze waren
enthousiast over de infrastructuur en zagen zeker mogelijkheden. In de zomer van 2016 willen ze inzetten op
8 thema’s: Frans (7-16 jaar), Omni & American Sports (5-16j), kleuterkamp – sprookjes (3-6 jaar), koken (6-15
jaar), kleuterkamp – koken (3-6 jaar), watergewenning (4-7 jaar), allemaal beestjes (6-12 jaar), avontuur en
paintball (10-16 jaar).
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