Abstract PWO
Aan de slag met ICF! Welke noden zijn er binnen het ruime werkveld m.b.t. de ICF? Hoe kunnen organisaties
hierbij ondersteund worden? Een onderzoek vanuit het ICF-Lab.
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Wat vooraf ging aan dit onderzoek: PWO ICF-Lab
Van 2014 tot 2016 liep de PWO ICF-Lab, in Howest binnen de opleiding Sociaal werk. In dit onderzoeksproject
werd het ICF-Lab ontwikkeld, een expertise- en vormingscentrum dat organisaties ondersteund bij de
implementatie en het gebruik van de ICF. De focus lag toen op de sector voor ambulante revalidatie (CAR's). In
een verkennend onderzoek werd ik kaart gebracht hoe de sector gebruik maakt van de ICF en welke
hindernissen ze ondervinden bij de implementatie.
PWO Aan de slag met ICF! Welke noden zijn er binnen het ruime werkveld m.b.t. de ICF? Hoe kunnen organisaties
hierbij ondersteund worden? Een onderzoek vanuit het ICF-Lab.
In dit project willen we de focus verbreden naar andere sectoren en organisaties die met de ICF aan de slag
(willen) gaan. Het onderzoek loopt van februari 2019 tot februari 2021. Jolien Veys is halftijds
projectmedewerker van dit onderzoek. Er is een actieve samenwerking met het ICF-Platform. Enkele leden van het ICFPlatform zijn betrokken in de stuurgroep.
De leden van de stuurgroep zijn: Omer Vanhaute (valorisatie partner), Dominique van de Velde
(wetenschappelijk partner), Bart Volders, Jill Meirte, Tine Gheysen, Pieter Vaes, Stien Hennaert, Pauline
Boeckxstaens, Saskia Decuman, Huib ten Napel, Greetje Desnerck, Sigrid Van den Branden, Lien van Eynde,
Dominique Schellemans, Sabine De Gryse, Veerle Coupez, Tim Coppejans, Magda Van Soom en Chris
Mestdagh.
Fasen van de PWO
Fase 1: verkennen van de sectoren die het gebruik van de ICF aanbevelen/beslissen om de ICF te implementeren. Dit
doen we a.d.h.v. een bronnenstudie (decreten, protocollen, overeenkomsten e.d.) en input van experten.
Fase 2: bevragen via focusgroepen en interviews met experten van de verschillende sectoren. Volgende vragen
zullen hierbij centraal staan:
Hoe maakt de sector gebruik van de ICF?
Waar willen ze naartoe m.b.t. het gebruik van de ICF?
Welke hindernissen en noden ervaren ze bij het implementeren en gebruiken van de ICF? Welke acties dienen
er ondernomen te worden om in te spelen op deze noden?
Fase 3: werkgroepen samenstellen waarin we uitwerken hoe we kunnen inspelen op deze noden.
Hiernaast zullen we het ICF-Lab verder uitbouwen op vlak van bekendmaking, dienstverlening en expertise. Dit zowel
binnen het onderwijs als binnen het werkveld.

PWO staat voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek. Hogescholen krijgen jaarlijks middelen van de Vlaamse Gemeenschap om
via innovatief praktijkgericht onderzoek in te spelen op vragen van het werkveld. De onderzoekers spelen in op deze vragen door
nieuwe producten, diensten, methodieken en structuren te ontwikkelen en aan te bieden.
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