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ONDERZOEK & INNOVATIE
Inleiding
De cel Onderzoek en Innovatie maakt deel uit van Groep Gidts. Ze heeft tot doel om de koepel en de beleidsdomeinen te ondersteunen in het realiseren van hun
missie en onderling verbindingen te leggen.
Hierop wordt ingezet omdat
bij de realisatie van de missie het verwerven van kennis, competenties en expertise en borging ervan noodzakelijk is
uitdragen van onze opgebouwde kennis en expertise naar de buitenwereld 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

De manier van werken van Onderzoek en Innovatie wordt gekenmerkt door drie kernwoorden:
-

Dienstbaar
Onderzoek en innovatie is geen doel op zich, maar een middel om de missie van Groep Gidts mee te helpen realiseren. De cel Onderzoek & Innovatie staat
ten dienste van de beleidsdomeinen.

-

Verbindend
Als team dat werkt vanuit de koepel, legt Onderzoek & Innovatie zo veel mogelijk verbinding over afdelingen en beleidsdomeinen heen.

-

Richtinggevend
De cel Onderzoek & 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.
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Overzicht

Legende

Indicator/output behaald
Actie wordt meegenomen naar 2019
Indicator/output niet behaald
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Onderzoek
1. EIGEN SPEERPUNTEN
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2. TOEGEVOEGDE WAARDE
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3. COMMUNICATIE
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Innovatie
1. INNOVATIECULTUUR
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2. INNOVATIEKENNIS
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3. INNOVATIEPROCES
a. Technologie naast de person met een beperking
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(vervolg) Cognitieve ondersteuning
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b. Dagbesteding
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c. Jonge starters

11

d. Studiowonen
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Conclusie
We blikken terug op succesvolle acties in 2018.
Binnen het onderzoek zijn er verschillende meerjarenprojecten waarmee we het verschil maken voor mensen met een handicap. Universiteiten en hogescholen
zien ons als een betrouwbare partner. Door de samenwerking tussen onze medewerkers en onderzoekers ontstaat nieuwe kennis. Kennis die we vertalen naar de
praktijk, zodat ondersteuning voor mensen met een handicap steeds beter wordt en uiteindelijk bedraagt tot meer kwaliteit van leven.
De innovatieprojecten van Mariasteen, Molendries en Dominiek Savio, ondersteund en/of getrokken door de cel Onderzoek en Innovatie van Groep Gidts zijn
toonaangevend en zetten Groep Gidts op de kaart niet alleen in Vlaanderen maar ook in België en de ons omringende landen. We bouwen ervaring op in de
implementatie van innovatieprojecten.
De strategische lijnen binnen innovatie tekenen zich steeds duidelijker af. Het is de uitdaging om hier lange termijn doelstellingen aan te koppelen. Nog te vaak
hangt de duurzame inbedding van projectsubsidies af. Met het Fonds Research & Innovation zetten we alvast een grote stap in de juiste richting.
In 2018 was de cel Onderzoek en Innovatie dienstbaar, verbindend en richtinggevend.






Dienstbaar - Projecten ontstonden uit concrete noden. Bij de start van het project Mijn Eigen Plan luisterden we naar de vragen van de cliënten en
medewerkers. We zochten op de markt naar producten die ons konden helpen. We legden het resultaat voor aan de medewerkers en beslisten om een
pilot op te zetten, aangestuurd vanuit het Centrum Consult. We monitorden de voortgang en gaven advies aan het projectteam. Alle partijen evalueerden
deze werkwijze als zeer positief.
Verbindend – Groep Gidts maakt de verbindingen mogelijk tussen de verschillende beleidsdomeinen. In het CODAR project konden we ons baseren op de
opgebouwde kennis van maatwerkbedrijf Mariasteen op het vlak van cognitief ondersteunende projectiesystemen. We pasten dit toe in de onderwijs- en
zorgcontext. Jongeren en medewerkers maakten kennis met het systeem dat hen ondersteunt in het uitvoeren van opdrachten. Nieuwe
toepassingsmogelijkheden bijvoorbeeld in therapie zijn gedetecteerd en kunnen in de toekomst verder onderzocht worden.
Richtinggevend – De cel Onderzoek en Innovatie kreeg de opdracht om het landschap van startende ondernemers op te volgen. Via gesprekken met deze
ondernemers detecteerden we hun noden en zagen we opportuniteiten voor sociale economie. Deze input vormde de basis voor een nota die voorgesteld
werd aan het Departement Werk & Sociale Economie. We kregen het fiat om een projectvoorstel uit te werken samen met andere collega
maatwerkbedrijven. Dit vormt één van de speerpunten in 2019.

In 2019 staan opnieuw verschillende innovatieve projecten op de agenda. We blijven zoeken naar antwoorden op noden van cliënten en medewerkers.
Cel Onderzoek en Innovatie
Gits, 12 maart 2019
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