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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: VERSTERKEN VAN KENNIS EN EXPERTISE

OD1.1 HET ONDERSTEUNEN VAN DE MEDEWERKERS BIJ DE BEGELEIDING VAN STUDENTEN BIJ EINDWERKEN
EN PROJECTEN
1.1.1

Academisch coördinator fungeert als interne promotor

Acties
Erasmus Universiteit Rotterdam


De ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen en jongeren met een motorische en verstandelijke
beperking over 5 jaar: Huwelijksstress als voorspeller voor probleemgedrag – Rebecca Bierstekers Erasmus Universiteit Rotterdam - master orthopedagogiek



Invloed van de persoonlijkheid van ouders en autistische kindkenmerken op noodondersteunend
opvoeden bij kinderen met cerebrale parese – Nina De Korte - Erasmus Universiteit Rotterdam master orthopedagogiek

1.1.2

Medewerkers fungeren als externe promotor

Acties
UGent


Project - Marktonderzoek enclaves in regio Midden West-Vlaanderen.
Jolien Muylle –- Master handelswetenschappen

KULeuven (Kortrijk)


Welke zijn voor Dienstencentrum GID(t)S de drie beste alternatieve financieringsvormen om
projecten naar infrastructuur te financieren?
Celine Oosterlinck –-master Toegepaste Economische Wetenschappen

VIVES


Hoeve ter Kerst - educatief project
Lukas Debaillie - Lerarenopleiding secundair onderwijs - geschiedenis – Engels



Optimalisatie van lijmprocessen in productie
Brecht Creupelant - Bachelor in de elektromechanica



Schroefsysteem voor rubberborstels in PDC
Bryan Vanrobaeys, Sigurd Callewaert - Bachelor in de elektromechanica



Montagepers enclave PDC
Jorbe Devolder en Gunther Callewaert - Bachelor in de elektrotechnologie
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Haalbaarheidsstudie palletlijn houtafdeling Mariasteen
Arne Hertsens, Michiel Vervaele - Bachelor in de elektromechanica

Arteveldehogeschool


Ouderparticipatie binnen de kleuterwerking
Nele Delrue - Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Hogent


Gevoelens onder woorden brengen is niet evident voor iedereen - op welke manier kunnen jongeren
met een fysieke beperking en bijkomend een autismespectrumstoornis in een leefgroep van een MFC
ondersteund worden om over hun emoties te communiceren
Eline Devriendt –-bachelor orthopedagogiek



Op weg naar een kwaliteitsvol leven: de ontwikkeling van ondersteuningspaspoorten bij jongeren
met een matig tot ernstig meervoudige beperking
Laura Welvaert –- bachelor ergotherapie

VSPW


Bewegingsrecreatie bij volwassenen met meervoudige problematiek.
Joke Delfosse

OD1.2

HET ONDERSTEUNEN VAN MEDEWERKERS IN HET OPBOUWEN VAN EIGEN KENNIS

1.2.1 Ondersteunen medewerkers bij (Europese) projectoproepen

Acties
Project BMX parcours – Op vraag van de operationele beleidscel onderzochten we of het parcours ook
toegankelijk kan gemaakt worden voor BMXers met een beperking.
Project Bomenbeheerplan – In 2016 startten we binnen Dienstencentrum GID(t)S een traject om een
bomenbeheerplan op te maken. We legden de eerste contacten met VIVES (Agro- en biotechnologie –
onderzoeksdomein groenmanagement). Met deze informatie werkte de werkgroep een plan uit.
Project Verloond talent – Vanuit Dienstencentrum GID(t)S ondersteunen we de medewerkers van Dominiek
Savio in de kennisversterking rond projectmanagement (mijlpalen, uur registraties, opvolgen
resultaatsverbintenis, administratieve verplichtingen,…). Verder ondersteunden we ook de medewerkers van
de dagbesteding door deel te nemen aan de stuurgroep van het project (fase1).
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1.2.2 Gebruik van inzichten uit andere organisaties

Acties
Thema-ontmoeting Internet of Things en Mobile Workforce – Op 26 september 2016 organiseerden we een
thema-ontmoeting Internet of Things en Mobile Workforce. We konden dit aanbieden aan directies en
stafleden dankzij de goede contacten met de Cronos Groep (https://cronos-groep.be).
Alexander Vanwynsberghe (Partner Aptus) & Dirk Lambrechts (CEO GeoSquare) bespraken verschillende
topics:
-

Mobiele opvolging van personen

-

Aansturing van mensen (werkbonnen, ...)

-

Lokalisatie van voertuigen

-

Terugvinden van (verhuurde) objecten

-

Indoor lokalisatie van mensen en objecten

-

Levensstijl monitoring van mensen

“Het is blijkbaar geen hype meer is maar een trend om slimme apparaten te maken en gebruiken”
“Het is niet evident om zorgtechnologie in te brengen in onze context terwijl er wel mogelijkheden zijn.”

Custumers journey toegepast bij ’t Spoor en PASVU
In de profit sector wordt er steeds meer ingezet op klantenervaring. De methodieken die hiervoor gebruik
worden zijn ook interessant voor de social profit. Ook binnen onze sector is klantenervaring belangrijk. We
doorliepen de custumers journey van de cliënten van ’t Spoor en PASVU en zoomden in op de verschillende
touchpoints. Van daaruit ontwikkelden de medewerkers enkele (nieuwe) producten.

In het kader van heroriëntering aanbod volwassenen naar persoonsvolgende financiering ontwikkelden we
samen verschillende persona’s die bruikbaar zijn in de strategische planning.
Voor het Centrum voor Consult boden we ondersteuning bij de ontwikkeling van het businessplan. Tijdens de
teamdag van 16 juni leidden we een workshop.
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OD1.3

HET UITBOUWEN VAN KENNIS DOOR ONDERZOEK VANUIT EIGEN SPEERPUNTEN

1.3.1

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

Acties
In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal metingen per instelling.

De verzamelde data worden in meerdere deelprojecten geanalyseerd en verwerkt.
1.

Dr Heidelinde Allemon (KULeuven) startte met de verwerking van de beschikbare groeidata in het
kader van haar Manamathesis Jeugdgezondheidszorg.
De begeleiders zijn Prof Ortibus (KULeuven), Prof De Schepper (UGent & UZBrussel), Dr Roelants
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(KUL), Dr Geeraert (DSI) en Prof Prinzie (DCGidts). De voorziene einddatum is juni 2017. Het plan is
om curves beschikbaar te hebben in 2017.
2.

Een nieuw project is opgestart: botdensiteit door middel van ultrasound metingen. Dit is een
masterthesis manama pediatrie: Onderzoeker: Charlotte Vanwesemael (ASO pediatrie, KULeuven),
begeleiders: Prof Ortibus (KULeuven), Prof De Schepper (UGent & UZB), Dr Huysentruyt (UZBrussel)
en Prof Prinzie (DCGidts).

3.

Gegevens i.v.m. de voedingstoestand worden geanalyseerd door Dr Huysentruyt, Prof De Schepper,
Prof Ortibus, en Prof Prinzie. .

1.3.2

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.

Acties
Onderzoeker: Lisa Dieleman (UGent).
Promotoren: Prof Dr Bart Soenens (UGent), Prof Dr Sarah De Pauw (UGent) en Prof Dr Peter Prinzie (DCGidts)
Doctoraatsproject gefinancierd door Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
In de subgroep ‘kinderen met CP’ werden data verzameld van 128 kinderen uit 8 instellingen. In december
ging de tweede meting van start.
Een aanvraagdossier voor verlenging van het project bij FWO is ingediend.

Gebaseerd op de eerste data werden 3 masterthesissen afgewerkt.
1.

Masterthesis Nina de Korte (EUR/DSI): Invloed van de persoonlijkheid van ouders en autistische
kindkenmerken op noodondersteunend opvoeden bij kinderen met Cerebrale Parese

2.

Masterthesis Siska Descamps (UGent): Het opvoeden van een kind met Cerebrale Parese. De invloed
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van gedrags‐ en emotionele problemen en – sterktes bij kinderen met Cerebrale Parese op het
opvoedgedrag van hun ouders.
3.

Masterthesis Céline Pire (UGent): Hoe voed je een kind op met hersenverlamming en een uniek
temperament?

Binnen dit onderzoeksproject is de volgende output gerealiseerd:
Internationale publicaties
Gepubliceerd
Dieleman, L.M., De Pauw, S.S.W., Soenens, B., Beyers, W., & Prinzie, P. (in press) ‘Examining bidirectional
relationships between parenting and child maladjustment in youth with autism spectrum disorder: A
9-year longitudinal study’, Development and Psychopathology.

Onder revisie
Dieleman, L. M., De Pauw, S. S.W., Soenens, B., van Hove, G., & Prinzie, P. Behavioral problems and
psychosocial strengths: unique factors contributing to the behavioral profile of youth with Down
syndrome. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities.

In voorbereiding
Dieleman, L. M., De Pauw, S. S.W., Soenens, B., Mabbe, E., & Prinzie, P. Relations between problem behaviors,
perceived symptom severity and parenting in emerging adults with ASD: The mediating role of
parental psychological need frustration.

Dieleman, L. M., Moyson, T., De Pauw, S. S.W., Soenens, B., & Prinzie, P. “Life is more intense”: A Qualitative
Examination of Parent’s Experiences and Behaviors in Raising a Child with ASD

Presentaties op congressen
Dieleman, L. M., De Pauw, S. S.W., Soenens, B., & Prinzie, P (June, 2016). Parenting youth with Autism
Spectrum Disorder: Relationships with child (mal)adjustment and parental psychological need frustration.
Poster presented at the 6th International Conference on Self-Determination Theory, Victoria, Canada.
De Pauw, S. S. W., Dieleman, L. M., Soenens, B., & Prinzie, P. (May, 2016). Exploring development in
youth with autism spectrum disorder: How do parenting and child adjustment influence each other across
nine years? Paper Presentation presented at the Life History Society Meeting, Amsterdam, The Netherlands.
Dieleman, L. M., De Pauw, S. S.W., Soenens, B., & Prinzie, P (March, 2016). Examining bidirectional
relationships between parenting and child maladjustment in youth with autism spectrum disorder: A nine year
longitudinal study’. Poster presented at the Autism Research Workshop, Ghent, Belgium.
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1.3.3 Ander publicaties van onderzoek uitgevoerd binnen Dienstencentrum GID(t)S

Acties
Masterthesis Carola van Gilst (UU/DSI) is na twee herwerkingen aanvaard voor publicatie in Kind en
Adolescent.

Van Gilst, C., Van Peteghem, A., & Prinzie, P . (2016). Externaliserende en internaliserende gedragsproblemen
en kwaliteit van leven bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Kind en Adolescent, 37, 230-245.

OD1.4 HET UITBOUWEN VAN KENNIS DOOR MEE TE WERKEN AAN PROJECTEN EN ONDERZOEKEN VAN
KENNISINSTELLINGEN, OVERHEDEN,…
1.4.1
Acties

SBO – TETRA - PWO projecten

PWO “Dieren in Vlaamse zorg-en welzijnsorganisaties” - Expertisecentrum Agro- en biotechnologie – VIVES
(2016-2019)
Verantwoordelijke onderzoeker: Annelies Flamang
Deelname aan stuurgroep
Inhoud
-

Inventarisatie van zorg en welzijnsorganisaties met dieren in de zorg

-

Ontwikkelen van criteria voor een professionele, veilige en maximaal renderende zorgfractie inclusief
goede praktijken

-

Ontwikkelen van model in functie van kwaliteitsbewaking; labeling en eventueel accreditatie

-

Ontwikkelen van webportaal

SBO “Enabling a Digital Future for people with an intellectual disability” INDEED – VUB, UGent, KU Leuven,
Arteveldehogeschool, UC Limburg, Thomas More – rol Dominiek Savio: ondertekening intentieverklaring –
project werd niet weerhouden. Het dossier wordt in de loop van 2017 herwerkt en opnieuw ingediend.
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STRATEGISCHE DOELSTE LLING 2: INVENTARISEREN EN UITDRAGEN VAN KENNIS EN
COMPETENTIES

OD2.1 HET OPBOUWEN VAN EEN WISSELWERKING TUSSEN DE CEL K&E EN DE OPERATIONELE VZWS IN
FUNCTIE VAN INVENTARISEREN EN UITDRAGEN VAN KENNIS EN COMPETENTIES
2.1.2 Bibliotheek

Acties
Meer dan 1500 boeken staan voor de medewerkers van Dominiek Savio ter beschikking. Bovendien zijn we
geabonneerd op meer dan 10 specifieke tijdschriften. In 2016 bevroegen we de tevredenheid over deze
dienstverlening voor medewerkers. We ontvingen 46 reacties (8% respons). We zetten enkele
verbetertrajecten op waaronder het maken van een instructiefilmpje
(https://www.youtube.com/watch?v=4hbAizWiKgQ) over het opzoeken binnen de online databank. Dit
filmpje werd intern verspreid en diensthoofd zullen dit ook gebruiken om nieuwe medewerkers te informeren.
In 2016 kochten we vanuit Dienstencentrum 43 boeken aan.
•

Jobcentrum 4

•

Dienstencentrum GID(t)S 5

•

Dominiek Savio - Zorg 33

•

Mariasteen 1

We brengen ook jaarlijks de contactpersonen van de verschillende organisaties voor de bibliotheek samen.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 UITDRAGEN EN VALORISEREN VAN KENNIS & EXPERTISE

OD 3.2 HET VALORISEREN VAN EIGEN ONDERZOEK OF ONDERZOEK WAARAAN WE MEEWERKEN
3.2.1

Fundraising dinner

Acties
Met het event ‘Move Forward’ op 5 oktober werd het fonds ‘Research & Innovation’ gelanceerd. 18
gastheren stonden garant voor 123 enthousiaste deelnemers. Vele gasten leerden Dienstencentrum GID(t)S
en haar vzw’s beter kennen en gaven positieve feedback op het diner én op het fonds.

OD3.3

INZETTEN ALS EXPERT

Acties
In samenwerking met het Innovatiecentrum ontwikkelde In4care een innovatiekompas specifiek voor de zorg.
In4Care stelde de vraag om het prototype uit te testen binnen Dienstencentrum GID(t)S.
Jaarlijks worden een tiental medewerkers gevraagd om PWO projecten, bachelor- en masterproeven te lezen
en te zetelen in jury’s.
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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

Acties
Halfjaarlijks (april en november) rapporteren we vanuit de cel kennis en expertise aan de strategische
beleidscel. Nieuwe focussen kunnen toegevoegd worden aan het jaaractieplan.
Op diverse overlegmomenten geven we aan de belangrijkste interne stakeholders een stand van zaken rond
kennis en expertise. De overlegkanalen zijn de omkaderingsvergadering, het diensthoofdenoverleg, het forum
en het beleidsteam zorg+.
Verder komt ook informatie naar de cel kennis en expertise zodat we kunnen inspelen op de evoluties binnen
de verschillende beleidsdomeinen via het structureel overleg, het beleidsteam zorg volwassenen,….
Tenslotte zijn er enkele ankerfiguren in de organisaties. Zij komen samen in de stafcel kennis en expertise. De
focus ligt er op informatie-uitwisseling tussen de verschillende beleidsdomeinen.

OD4.2

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

4.2.1 Het verbreden van een extern netwerk

Acties
In 2016 zette we opnieuw in op het uitbreiden van het extern netwerk. Vanuit kennis & expertise waren we
aanwezig op tal van events


Wonen en zorg - Roadshow 4 bij de kennisinstellingen (25 februari) – organisatie POM WestVlaanderen



Empowering Exponental Thinking (15 maart) – organisatie: Exponential Academy



Infosessie opstart In4Care (13 april) – organisatie : In4Care



Studiedag ‘Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes ?! (31
augustus) – organisatie: Arteveldehogeschool



PRoF themadagen architectuur en techniek - renovatie in de zorg (13 september) – Organisatie: PRoF



Studieavond: Geïntegreerde businessmodellen, een nieuw businessmodel voor zorg en
bedrijfswereld (21 september) – organisatie: POM West-Vlaanderen



Studiedag New Ideals – Social Impact Measurement (29 november) – organisatie: Sociale
Innovatiefabriek



Dag van het Onderzoek (4 oktober) – organisatie: VIVES
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60+beurs te Gent (28 september)

Bovendien voerden we met verschillende stakeholders verkennende gesprekken.


Hans Deckmyn (KULeuven Kortrijk-Brugge) – Thema: verkenning onderzoeksdomeinen KULeuven
West



Gert Verdonck (SERV) – Thema: Innovatie in zorg



Wim Simoens (Eekhout Academy) – Thema: Samenwerkingsmogelijkheden in het kader van Europese
projecten



Kim Smets en Kristine Debruyne (Innovatiecentrum) – Thema: Kan Middelpunt fungeren als
demonstratieruimte binnen zorgtechnologieprojecten



Tine Verplancke, Ann Dhondt en Vincent Leroy (VIVES – Zorginnovatie en Cretecs) – Thema:
Aftoetsen samenwerkingsmogelijkheden tussen centrum consult en VIVES

Tenslotte besliste Dominiek Savio samen met Zorgbedrijf Roeselare en AZ Damiaan om te fungeren als
prioritaire partner in de nieuwe bacheloropleiding Zorgtechnologie van VIVES. Begin 2016 ontvingen we 13
studenten gedurende een week voor een intensieve terreinverkenning.
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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

Omschrijving
Dit project dat opgestart is vanuit de problematiek dat een toenemend aantal chronische patiënten
ondervoed is of het risico loopt om ondervoed te zijn, kwam in een laatste fase terecht.
Het project Nutrition Platform for Chronic Care wil op een geïntegreerde manier ondervoeding bij mensen
met een chronische zorgnood tegengaan. Deze integrale aanpak is gebaseerd op een zorgmodel waarin de
volledige waardeketen is opgenomen: van bedrijven via thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en
woonzorgcentra tot dienstencentra en lokale besturen.
Stand van zaken
In 2016 vonden 9 consortiumvergaderingen plaats. Het uitwerken van een geïntegreerd businessplan met
partners uit profit en non-profit is niet vanzelfsprekend. Agentschap Innoveren en Ondernemen keurde een
projectverlenging toe. Eind april keerde de projectcoördinator Lieven Astaes terug naar Rudderstove. Samen
met Johan Moyersoen (I Propellor) gingen de projectpartners verder op zoek naar businessopportuniteiten.
Op 14 juni vond in D’Oude Melkerij het slotsymposium plaats. Tijdens dit event konden 102 aanwezigen
kennis maken met de realisaties van het project. Dit project wordt gefinaliseerd in 2017. Verschillende
partners bereiden een vervolgtraject voor om piloottesten op te zetten. Dienstencentrum GID(t)S neemt wat
afstand.
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PROJECTEN JOBCENTRUM
Rentree

Omschrijving
Terug aan het werk gaan na kanker is geen evidentie. Veel mensen botsen op drempels in het proces van
werkhervatting en ervaren een specifieke nood aan ondersteuning.
In Rentree biedt Jobcentrum begeleiding en ondersteuning in de werkhervatting na kanker aan. We gaan
samen op zoek naar antwoorden op de vragen waar mensen mee zitten. Mensen met kanker krijgen van ons
gratis de nodige ondersteuning. De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het reintegratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
In 2016 doorliepen we een intensief traject waarin we buitenlandse organisaties wilden leren kennen die ook
werkzaam zijn rond deze dienstverlening. We wilden aftoetsen of een internationaal project zinvol en
haalbaar zou zijn.
Stand van zaken


Opvolgen wetenschappelijke literatuur rond werkhervatting na kanker
o

Instrumenten – the readiness for Return-to-work scale (Canada)

o

Analyse van data op basis van het Kankerregister



Analyse van andere Vlaamse projecten – Brugproject



Contacten leggen met andere landen
o

Denemarken: contact met Prof. Dr. Stapelfeldt en gemeente Silkeborg en Randers


Een Deense interventie studie maakt gebruik van Readiness for Retun to Works
scale, individual placement and support (IPS) en acceptance and commitment
therapy (ACT)


o

overleg via Skype rond samenwerkingsmogelijkheden

Finland: contact met Eija Haukka, wetenschappelijk medewerker Finnish Institute of
Occupational Health

o

o

Frankrijk:


contact met Cancer@work - Anne-Sophie Tuszynski



Eurasanté: businessontwikkeling in de zorgeconomie – overleg in Rijsel



Direction Europe secretariaat Interreg 2 Seas

Nederland


Aanreiken publicaties en folders die inspiratiebron kunnen vormen voor de Vlaamse
markt



Contact met Academisch Medisch Centrum | Coronel Instituut voor Arbeid en
Gezondheid Prof. Sietske Tamminga



Cancer & Career - Breda –overleg met Willem De Jong, Pieter Stuurman, Rob van
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de Leijgraaf – 26 feb
o

Oost-Europa


Contacten via Fabian Dominguez, Coördinator Internationale Zaken, Attaché Sociale
Zaken en Volksgezondheid bij de Europese Unie

o



Contacten gelegd met Roemenië en Polen



Mac Millan overleg in Londen met Caroline Milton en Maartje De Laat



Overdracht van instrumenten die inspiratiebron zijn voor het Vlaamse project met

UK

focus op werkgeversbenadering


Mogelijkheden van internationale subsidielijnen onderzoeken
o

Uitschrijven dossier ESF transnationaliteit - Return to Work after Cancer – work related
issues of the employee - Mutual Learning (niet weerhouden)

o

o

Interreg 2 Zeeën


gesprek met Dries Debruyne, faciliator in Vlaanderen



deelname aan Interreg 2 Seas Cooperation Fair, Esher (UK) - 2 en 3 juni

Erasmus+ - KA2 – beroepsopleiding


Afstemming met Kennis Centrum Soociaal Europa – An Rommel



Afstemming met EPOS - conclusies: de noden die wij ervaren liggen te ver van de
beleidsprioriteiten van de Europese commissie



Output – door de internationale contacten hebben we inspiratie gekregen om de Vlaamse projecten
verder uit te werken. Bovendien gaf het ons een draagvlak bij Kom Op Tegen Kanker als betrouwbare
partner. We ontvingen het fiat om het project “werkgeversbenadering” vanuit FEGOB uit te bouwen.
Tenslotte stimuleerde Kom op tegen Kanker ons een project in te dienen voor een Vlaamse uitrol van
Rentree.
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PROJECTEN MARIASTEEN
Jonge starters

Stand van zaken
Bij het proces dat een (door)startende ondernemer doorloopt zien we dat het de ondernemers niet ontbreekt
aan enthousiasme. Ze zijn sterk in de ideegeneratie en het ontwikkelen van het concept. Maar bij de
introductie naar de markt (van prototype naar pilot) ervaren deze startende ondernemers soms knelpunten.
-

Ze beschikken niet over een machinepark en medewerkers

-

Ze hebben onvoldoende kennis om gedetailleerde technische plannen met ISO toleranties en

technische specificaties af te leveren
-

Ze beschikken over een beperkt netwerk van leveranciers

-

Ze kiezen ervoor om te produceren in lageloonlanden, dus de opvolging van de productie verloopt

moelijker
Wij denken dat maatwerkbedrijven zoals Mariasteen vzw een interessante partner kunnen zijn voor een
(door)startende ondernemer.
Daarom benaderen naast organisaties die starters ondersteunen ook ondernemers om de noden te
detecteren en het aanbod kenbaar te maken. We hadden gesprekken met Ghentepreneur (Evelyne Verhovert)
en Dekeyser – Ossaer , Barrel Innovations en Family Eye. Tenslotte sloten we ook aan bij de Makers
Conferentie, een initiatief van Unizo, in Gent.

We hebben intern alles goed bekeken. Maar op vandaag zitten we nog niet in de fase
om continuïteit bij jullie te genereren. Zoals we toen al hebben laten verstaan, gaat
onze voorkeur ook uit naar mensen bij ons ter plaatse, maar ook daarvoor is het nog
iets te vroeg. We komen hier op het gepaste moment zeker op terug.
Sylvie De Smet, Family Eye

Andere projecten

Stand van zaken
Technologie naast de persoon met een arbeidsbeperking - Het project Toegepaste Technologische Innovatie
startte in 2016. We sloten aan bij het voortraject. We konden kennismaken met het product van OPS
Solutions. Ook legden we contact met Barco rond projectoren. R&D Mariasteen betrok ons bij de bezoeken
van Flanders Make en TNO. Vanuit het project trachten we ook linken te leggen de andere beleidsdomeinen.
Volkstuinen –Het eindafrekeningsdossier van het project “Volkstuinen als katalysator voor een inclusieve
maatschappij” is afgerond en uitbetaald.
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PROJECTEN DOMINIEK SAVIO
Sociaal Ondernemerschap – Geschenken met een verhaal

Omschrijving
We willen vanuit de dagbesteding en arbeidszorg meer nadenken over projecten rond sociaal
ondernemerschap. Hoe kunnen nieuwe businessmodellen en activiteiten meer kansen bieden voor onze
cliënten. Hoe kunnen we meer activiteiten uitbouwen voor mensen waarvoor verloonde arbeid geen optie is?
Hoe kunnen we dit realiseren door meer los te komen van subsidies?
Acties
We startten dit project door eind 2015 onze ideeën te gaan af toetsen bij In|Cetera: 360° advies voor
businessideeën. We kregen het advies om op zoek te gaan naar een ondernemer die ook achter deze ideeën
staat. Verder kregen we het advies om onze plaats in de waardenketen verder uit te diepen.
We kwamen in contact met Ann Vansteenkiste van het bedrijf Curiosithee. Enkele verkennende gesprekken
vonden plaats maar uiteindelijk bleken de verwachtingen van beide partijen te ver uit elkaar te liggen en werd
het traject stopgezet.
In een volgende fase toetsen we onze ideeën af bij Stijn Vanden Bossche. Hij had interesse om
businessopportuniteiten te exploreren en hielp om op weg rond de financiële haalbaarheid van ideeën. We
vonden geen activiteiten waarrond we een businesscase konden opzetten die voldoende kans bood op succes.
Daarnaast ervoeren we dat het intern draagvlak onze aandacht nodig had. Een andere mindset is nodig bij de
medewerkers als we de kar willen trekken van sociaal ondernemerschap.
In de schoot van POM West-Vlaanderen ontstond in september een nieuw initiatief. Ze brachten de WestVlaamse makers van geschenken met een verhaal samen. Het project “Samen meer impact realiseren” kreeg
vorm en werd goedgekeurd door InC. Vanuit Dominiek Savio namen we deel aan de schrijversgroep. In 2017
zullen er verschillende co-creatiesessies met de 25 organisaties plaatsvinden.
Deze evoluties hebben ook een impact op de interne werking. We staan stil bij zaken zoals hoe kunnen we het
intrapreneurship bij medewerkers stimuleren. Hoe kijken we naar de activiteiten die we aanbieden en de
producten die we maken. We legden de eerste contacten met externe kritische vrienden zoals Pilipili, een
bedrijf rond productdesign en engineering. Dit traject loopt verder in 2017.

Andere projecten
Stand van zaken
Kwaliteitssystemen – Dominiek Savio bekijkt de verschillende producten die op de markt zijn rond monitoren
van kwaliteitsprocessen. We brachten een bezoek aan Maria ter Engelen (Klerken). Zij werken met Prose. Ook
het product Prezo bekeken we samen. Na intern overleg werd beslist om dit traject even on hold te plaatsen.
Station Kortemark – Op vraag van de gemeente Kortemark sloten we aan bij het overleg rond de
herbestemming van het station van Kortemark. De aanwezige partners zijnde gemeentebestuur, De Lovie,
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Sint-Jan Te Deo en Dominiek Savio engageerden zich om een project uit te schrijven rond nieuwe functies voor
het stationsgebouw met aandacht voor dagbesteding voor personen met een beperking.
Online dagboeken – In 2016 ging verder met het implementatieplan van de ‘blended hulpverlening’ in het
project Onlinedagboeken.
Bij de jongeren – leefgroep Boskant gaven we een bijkomende informatiesessie. Momenteel hebben al 8
begeleiders geëxperimenteerd met het instrument. Ook de thuisbegeleidingsdient ’t Spoor – volwassenen
sloot aan bij de experimenteerfase. Na een informatiesessie maakten we 5 accounts aan. Drie hulpverleners
zetten het instrument in tijdens de begeleidingen. Tenslotte bespraken we de mogelijkheden van het
instrument binnen de volwassenenwerking – wonen maar momenteel is het niet het juiste product voor
noden in de werking. Ook binnen de sociale dienst schoolgaanden kwam met tot dezelfde conclusie.

“Dit jaar startten we met online tools in onze hulpverlening voor cliënten. We experimenteren wanneer we het
beste kunnen inzetten op deze nieuwe ontwikkelingen De ondersteuning vanuit Dienstencentrum GID(t)S vind
ik zeker een meerwaarde. Als we het even niet weten kunnen we beroep doen op de kennis die er op
organisatieniveau is.” - Ann Florizoone

Van kennis naar expertise in 2016

Naar Onderzoek & Innovatie in 2017
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