
 

          

Studiedag  

“ICF: een  -TAAL” ?  

 

Dezelfde studiedag wordt tweemaal georganiseerd:  

Op donderdag 28 april 2016 in Leuven 

Op dinsdag 10 mei 2016 in Gent 

“Wat doe jij voor werk? “ is een vraag die mensen vaak stellen wanneer ze met elkaar kennismaken.  

Het illustreert hoe belangrijk “werk” is in onze maatschappij en hoe graag mensen aan het werk – of 

minstens zinvol bezig – willen zijn. 

Toeleiding naar werk, en bij uitbreiding naar zinvolle (arbeids)matige activiteiten, moet dan ook een 

wezenlijk onderdeel vormen in het hulp- en ondersteuningspakket voor mensen met een zorgvraag die 

verder afstaan van de arbeidsmarkt.  Hetzelfde geldt voor scholen die jongeren onmiddellijk 

voorbereiden op de arbeidsmarkt en scholen voor buitengewoon onderwijs in het bijzonder.  

 

Op het terrein zijn de voorbije jaren heel wat initiatieven en projecten opgestart om aansluiting te 

vinden tussen de actoren in de sector werk en de welzijns-, zorg en onderwijssector. We zijn bezig met 

dezelfde jongeren en volwassenen maar spreken vooralsnog onze eigen, sectorspecifieke taal. 

 

In het kader van herstel en vermaatschappelijking in welzijn en zorg doet de International Classification 

of Functioning (ICF) meer en meer zijn intrede. Dit classificatiesysteem beschrijft het  functioneren van 

mensen op basis van hun sterktes en beperkingen. Door deze focus heeft dit systeem het potentieel om 

een gedeelde 
WERK

-Zorg -TAAL te worden tussen verschillende sectoren en professionals.  

Vanuit het beleidsdomein werk werd een vertaalslag gemaakt van het brede ICF-classificatiesysteem 

naar een toepasbaar instrument, weliswaar in eerste instantie met een focus op de toeleiding naar 

werk. Wanneer in de toekomst het decreet werk- en zorgtrajecten wordt uitgevoerd zal ICF een taal 

worden die meerdere treden van de participatieladder met elkaar verbindt en omspant.  

 

Om deze ontwikkeling te ondersteunen nemen het VLAAMS WELZIJNSVERBOND, ZORGNET-ICURO EN  

VDAB EN GTB samen het initiatief om (traject-)begeleiders te ondersteunen in hun onderlinge 

communicatie op basis van ICF.  

Als voorbereiding op deze studiedagen zijn we alvast op stap gegaan met 10 concrete duo’s van 

trajectbegeleiders werk – GGZ/VAPH/BuSo.  Deze eerste ervaringen willen we zeker met u delen. 

 

 

 

 



DOELPUBLIEK 

 

De studiedag richt zich naar directie en stafleden (voormiddaggedeelte) EN (traject)begeleiders (de 

gehele dag)  van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector en scholen in het Buitengewoon 

Onderwijs die zich (willen) toeleggen op het ondersteunen van jongeren en volwassenen met een wens 

naar arbeid in hun traject naar alle soorten van arbeidsmatige activiteiten. 

    

PROGRAMMA 

 

Tijdens de voormiddag van deze studiedag verkennen we het ruime kader van de ICF en de voordelen 

als 
WERK

-Zorg- TAAL voor zowel cliënten als begeleiders. In de namiddag gaan we per sector concreet 

aan de slag met de inhoud van de ICF  en reiken we concrete werkwijzen aan om lokaal een 

samenwerking tussen de voorzieningen en scholen enerzijds en de actoren werk anderzijds op te zetten 

op basis van deze ICF. 

 

Voormiddag 

09u00: Onthaal 

09u30: Welkom:  Yves Wuyts, stafmedewerker  Zorgnet-Icuro 

09u40: ICF als werktaal rond functioneren en participatie 

  Rudi Ghysels, praktijklector Hogeschool PXL – dep. Healthcare Hasselt 

10u40: Pauze 

11u10: Het gebruik van ICF in verschillende sectoren en contexten  

Bart Marichal, directeur volwassenenwerking Sint-Idesbald (zorg/ sociale economie) en 

tevens voorzitter commissie W² Vlaams Welzijnsverbond   

11u25: Hoe is de VDAB gekomen tot de ICF-coreset werk 

Lut Gailly, VDAB expert werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt , 

team gespecialiseerde klantenwerking 

11u35: Gebruik van ICF: meerwaarde voor trajectbegeleider en cliënt 

  Sofie Vandermarliere, stafmedewerker GTB 

Ilse Brouns, projectmedewerker GTB 

12u10: Praktische mededelingen voor de namiddag 

12u15: Lunch 

 

Namiddag: voor (traject-)begeleiders die concreet met cliënten op stap willen gaan 

13u30: workshop per sector GGZ/ VAPH/ BuSo waarin  wordt stilgestaan bij  

• de concrete kennismaking met instrument ICF adhv oefeningen en casussen 

• getuigenissen van duo’s uit het leertraject over hun ervaringen met het lokaal gebruik van ICF 

om informatie uit te wisselen over cliënten tussen begeleiders van uw voorziening/school en de 

actoren werk VDAB / GTB  

• de brede ervaringen uit het voorafgaandelijk leertraject over de samenwerking tussen sectoren 

Deze workshops worden begeleid door duo’s van trajectbegeleiders die in de voorfase al enkele 

maanden samen aan de slag gegaan zijn om informatie uit te wisselen op basis van ICF. 

15u30: Einde 

 

 



PRAKTISCH  

 

Plaats 

De studiedag wordt tweemaal met een identieke inhoud georganiseerd op:  

- Donderdag 28 april 2016 Provinciehuis van Vlaams-Brabant , Provincieplein 1  3010 Leuven  

(in de onmiddellijke buurt van het station), 

Je vindt het provinciehuis via:  

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/provinciehuis/adres-openingsuren-

bereikbaarheid/index.jsp 

 

- Dinsdag 10 mei 2016 in het Vormingscentrum Guislain,  Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent 

Je vindt het vormingscentrum via:  

http://www.vormingscentrumguislain.be/wp-content/uploads/2013/07/Wegbeschrijving-campus-

Guislain.pdf 

 

Deelnameprijs 

65 € voor de hele dag  

50 € enkel voor de voormiddag en de lunch 

 

te storten op rekeningnummer  BE50 7865 8899 7118 van Zorgnet-Icuro   

met vermelding “ICF” – “LEUVEN of GENT”  en de naam van de deelnemer. 

 

Inschrijven voor 21 april 2016 

Via :  http://www.zorgneticuro.be/content/studiedagen-icf-als-werkzorg-taal  

Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail en is uw inschrijving definitief. 

 

Bijkomende informatie 

Op zoek naar bijkomende informatie over deze studiedag?  

Contacteer dan: 

- Vlaams Welzijnsverbond, Fanny De Langhe  02 507 01 39 

- Zorgnet-Icuro, Yves Wuyts, 02 507 01 99 

- VDAB, Lut Gailly,  02 506 29 46 

 


