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Als je wat je kunt 

mag doen 

en er iets mee in beweging brengt 

wat zinvol is,  

dan ga je in jezelf geloven, 

meetellen in de groep 

en je gedragen voelen. 
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Inleiding 
 

De dienst onderzoek en innovatie maakt deel uit van Groep Gidts en ondersteunt de koepel en de 

beleidsdomeinen in het realiseren van hun missie en legt onderling verbinding.  

 

Hierop wordt ingezet omdat: 

- Bij de realisatie van de missie het verwerven van kennis, competenties en expertise, en de borging 

ervan, noodzakelijk is; 

- Het uitdragen van onze kennis en expertise naar de buitenwereld toe belangrijk is; 

→ opdat de brede maatschappij weet welke expertise beschikbaar is 

→ opdat we onze kennis kunnen delen met andere organisaties ten voordele van de doelgroep 

- Door samenwerking met academische en onderzoek partners, Groep Gidts en de beleidsdomeinen 

op de hoogte blijven van extern beschikbare innovatie en evoluties ten voordele van onze doelgroep.  

 

Kernwoorden: 

 

Dienstbaar – Onderzoek en innovatie is geen doel op zich, maar een middel om de missie van Groep 

Gidts mee te helpen realiseren. De dienst onderzoek en innovatie staat ten dienste van de 

beleidsdomeinen.  

 

Verbindend – Als team dat werkt vanuit de koepel, legt onderzoek en innovatie zo veel mogelijk 

verbinding over afdelingen en beleidsdomeinen heen.  

 

Richtinggevend – De dienst onderzoek en innovatie zorgt voor voldoende tijd en ruimte om extern te 

kijken en trends en evoluties op te volgen. Op die manier kan het team ook relevante nieuwe 

richtingen signaleren aan het beleid en de werking.  

 

STRUCTUUR 

Onderzoek en innovatie 

Onderzoek:  

• Eigen speerpunten 

• Samenwerking kennisinstellingen 

• Netwerk en communicatie 

Innovatie: 

• Innovatiecultuur 

• Innovatiekennis 

• Innovatieproces 
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Onderzoek 

EIGEN SPEERPUNTEN 

• NAH 

• CP  

De Clercq, L., Van der Kaap-Deeder, J., Dieleman, L. M., Soenens, B., Prinzie, P., & De Pauw, S. S. W. 
(2019). Parenting and psychosocial development in youth with and without Autism Spectrum 
Disorder, Cerebral Palsy, and Down Syndrome: a cross-disability comparison. Advances in 
Neurodevelopmental Disorders, 3, 220-234. 

• DCD 

• Technologie naast de persoon met een beperking 

 

ANDERE 

Dieleman, L. M., Soenens, B., De Pauw, S. S. W., Prinzie, P., Vansteenkiste, M., & Luyten, P. 
(2019). The role of parental reflective functioning in the relation between parents’ self-critical 
perfectionism and psychologically controlling parenting towards adolescents. Parenting: Science 
and Practice. 

Dieleman, L., Soenens, Vansteenkiste, M., Prinzie, P., Laporte, N., & De Pauw, S. S. W. (2019). Daily 
sources of autonomy-supportive and controlling parenting in mothers of children with ASD: The 
role of child behavior and mothers' psychological needs. Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 49, 509-526. 

Dieleman, L.M., Moyson, T., De Pauw, S.S.W., Prinzie, P., & Soenens (2018). Parents’ need-related 
experiences and behaviors when raising a child with autism spectrum disorder. Journal of Pediatric 
Nursing, 42, e26-e37. 

SAMENWERKING KENNISINSTELLINGEN 

 

• Diverse bachelor- en masterproeven schooljaar 2018-2019 (11) 

• Vragen studenten beantwoorden 

 

Bezoek ManaMa Arbeidsgeneeskunde Ergonomie 

 

• Start PWO-project Living At Home With Mental Disabilities 

Zorglab Vives Brugge 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s41252-019-00112-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s41252-019-00112-2
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295192.2019.1642087?journalCode=hpar20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295192.2019.1642087?journalCode=hpar20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30145734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30145734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30145734
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596318300125
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596318300125
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NETWERK EN COMMUNICATIE 

Innovatie 

INNOVATIECULTUUR 

Intern netwerk 

Diverse diensten en beleidsdomeinen leren kennen. 

 

Extern netwerk 

 

• Netwerkorganisaties startende ondernemingen 

• Howest D4E1 

• VOL+MAAKT 

• Steunpunt tewerkstelling Antwerpen 

• Vzw Kompas en vzw Wonozo – samenwerking in functie van blended hulpverlening 

• Zorglab Vives te Brugge 

 

Communicatie 

Communicatieplanner opstellen samen met dienst communicatie en fondsenwerving 

Meenemen naar 2020 

 

Bibliotheek 

Inwerking bibliotheek met vakliteratuur voor medewerkers 

 

INNOVATIEPROCES 

Projecten 

Technologie naast de persoon met een beperking 

• Blended hulpverlening in de volwassenwerking ’t Spoor 

Verkennen 

• Lichtwerk 

Radicale Vernieuwer – Sociale Innovatiefabriek - juryprijs 

WSE dossier opstart - Ingediend 

ESF exploratiedossier opstart – Dossier werd niet goedgekeurd 

• COSMO.ICON - slim begeleidingssysteem – Augmented Reality in Secundair Onderwijs en 

Mariasteen 

Lopend 

• Virtual Reality in functie van belevingsgerichte therapie 

Opgestart, bachelorproef aan gekoppeld 

• TETRA Makerhealth – low tech hulpmiddelen voor zorgprofessionals 

Lopend 
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Startende ondernemingen 

• Netwerkorganisaties bereiken  

• Overheidsopdracht vanuit WSE  

Meenemen naar 2020 

• Gesprekken met startende ondernemingen 

 

Natuur en Bos 

• Dossier Natuur in je Buurt – aanpakken groen op het domein 

Dossier werd niet goedgekeurd 

 

Middelpunt 

• Versterken marktpositie – dossier Venture Philanthropy Fund 

Dossier werd niet goedgekeurd 

 

Handelingsproblemen in de thuiscontext versterken – samenwerking eerste en tweede lijn 

• Nahdine Koning Boudewijnstichting, Fonds Dr. Daniël De Coninck – Handicap specifieke 

kennis tweede lijn binnenbrengen bij verzorgenden van de eerste lijn (samenwerking met 

Familiehulp) 

Goedgekeurd 

 

Producten 

 

My Creative Therapy Matti 

Interactieve mat in functie van kinesitherapie 

Demo 

Ontwikkelingen opvolgen 

 

INNOVATIEKENNIS 

 

Bootcamp innoveren kan je leren – Vlaams Welzijnsverbond 
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Conclusie 

 

Door personeelswissel is 2019 een overgangsjaar. Er zijn echter diverse projecten lopende en 

contacten werden gelegd in functie van voortzetting van de vorige jaren.  

 

De dienst onderzoek en innovatie staat ten dienste van Groep Gidts en wil bijdragen aan de missie 

van de organisatie. Extra kansen creëren voor onze doelgroep staat voorop. 

 

Dienst onderzoek en innovatie 

Maart 2020 

 


