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Een lokaal dienstencentrum draagt 
ertoe bij dat mensen zo lang mo-
gelijk in goede gezondheid zelf-

standig kunnen leven. Problemen door 
alcoholgebruik kunnen een negatieve 
invloed hebben op iemands gezond-
heid en zelfredzaamheid, en ze kunnen 
de goede werking van het centrum be-
moeilijken. Wat doet u als iemand met 
een glaasje te veel op nog met de auto 
wil rijden, als een bezoeker iemand las-
tig valt, als u zich zorgen maakt over het 
alcoholgebruik van een vaste bezoeker? 
Een duidelijk alcoholbeleid geeft mede-
werkers en vrijwilligers een houvast om 
passend te reageren op dergelijke situa-
ties. En nog belangrijker, het helpt pro-
blemen voorkomen. ‘Het OCMW van 
Leuven heeft een alcoholbeleid voor de 
medewerkers, maar tot voor kort niet 
voor vrijwilligers, bewoners of gebrui-
kers. Omdat we als lokaal dienstencen-
trum aan preventie werken, vonden we 
het zinvol om een visie te ontwikkelen,’ 
zegt Veerle Heeren, centrumleidster 
LDC Ter Vlierbeke van het Zorgbedrijf 
Leuven. ‘Samen met de doelgroepen wil-
den we een standpunt innemen en infor-
merend en sensibiliserend optreden, zo-
dat gebruikers leren rationeel en bewust 
met alcohol om te gaan.’
Omdat elk lokaal dienstencentrum ande-
re mensen bereikt, in een specifieke con-
text en met een eigen visie werkt, heeft 
alcoholbeleid de meeste slaagkans als het 
op maat uitgewerkt wordt. Hierbij zijn er 
vier thema’s of pijlers om rekening mee 
te houden. Zo is er de regelgeving: wat 
kan en wat kan niet? Hoe reageren we 
als iemand zich niet aan de regels houdt? 

En wat doen we, als we ons zorgen ma-
ken over iemands welzijn en gezondheid? 
Ten derde komt het op informeren aan, 
op sensibiliseren van bezoekers en infor-
meren van medewerkers en vrijwilligers. 
De vierde pijler bestaat uit structurele 
maatregelen: welke aanpassingen aan de 
inrichting ondersteunen het alcoholbe-
leid en hoe verwerken we het alcoholbe-
leid in onze dagelijkse werking? De visie 
van het lokale dienstencentrum op alco-
hol en op zijn rol op dit vlak overkoepelt 
deze pijlers. 
LDC Ter Vlierbeke van het Leuvense 
Zorgbedrijf Zorg sprak af om eerst aan 
informeren en sensibiliseren te werken. 
Er moet binnen het dienstencentrum een 
visie ontwikkeld worden waar iedereen 
achter staat. De directie moet die ook 
ondersteunen. De kennis over alcohol en 
medicatie was een aandachtspunt, net als 
de praktische haalbaarheid. 

Alle neuzen in dezelfde richting
In LDC De Sleutel heeft een werkgroep 
met OCMW-raadsleden, gebruikers van 
het dienstencentrum en bewoners van 
de serviceflats al flinke stappen vooruit 
gezet: ‘Er is nu een visietekst. We heb-
ben deelgenomen aan Tournée Minérale 
en organiseerden in februari een week 
over alcoholgebruik met onder andere 
een informatiesessie voor de gezins-

helpsters, een film over al-
coholgebruik Leaving Las 
Vegas met daarna een ver-
frissende alcoholvrije cock-
tail en een informatieses-
sie voor iedereen over wat 
alcohol met ons lichaam 
doet,’ vertelt Wendy Van-
develde, centrumleidster 
LDC De Sleutel. ‘Aan de 
vrijwilligersovereenkomst 
hebben we een bijlage over 
alcoholgebruik toegevoegd. Via het ma-
nagementteam proberen we ook in de 
rechtspositieregeling en de arbeidsover-
eenkomst een duidelijk standpunt op-
genomen te krijgen. We werken dus op 
verschillende vlakken. Zowel voor ge-
bruikers als voor medewerkers. We pro-
beren iedereen op één lijn te krijgen. Ons 
doel is voor de gebruikers van het dien-
stencentrum niet alcohol volledig af te 

raden maar bewust om te gaan met wat 
alcohol met je lichaam doet.’
Ook LDC Ter Vlierbeke gebruikt ver-
schillende invalshoeken. Vrijwilligers 
en medewerkers werden apart geïnfor-
meerd. In het LDC hingen stellingen 
over alcoholgebruik. Gebruikers kon-
den gratis kennismaken met een alco-
holvrij aperitief. De alcoholeenheden 
werden visueel gemaakt. In de cafetaria 
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Een lokaal dienstencentrum is eerst en vooral een ontmoetingsplaats. Samen eten, samen ontspannen, daar 
hoort regelmatig een glaasje bij. Lekker en gezellig, maar soms duiken er problemen op. Hoe zorgt u ervoor dat 
het gezellige glaasje geen glas te veel wordt? Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) 
ontwikkelde praktisch materiaal om alcoholbeleid op maat van uw lokale dienstencentrum uit te werken. Het 
Leuvense Ter Vlierbeke en het Lubbeekse De Sleutel hebben het uitgetest.
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Omdat elk lokaal dienstencentrum andere mensen 
bereikt, in een specifieke context en met een eigen visie 
werkt, heeft alcoholbeleid de meeste slaagkans als het op 
maat uitgewerkt wordt.
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Een duidelijk alcoholbeleid geeft medewerkers en vrijwilligers een houvast om passend te reageren op negatieve 
kanten van alcoholconsumptie. En nog belangrijker, het helpt problemen voorkomen.

werd een alcoholvrij aanbod aan de kaart 
toegevoegd. Medewerkers, vrijwilligers 
en gebruikers werden gestimuleerd en 
gesensibiliseerd om deel te nemen aan 
Tournée Minérale.

Alcoholvrije alternatieven
Op korte termijn zijn de resultaten maar 
beperkt meetbaar. Toch is er nu in beide 
dienstencentra meer aandacht voor alco-
holvrije alternatieven. ‘Het heeft vooral 
iets wakker gemaakt bij de gebruikers 
en de vrijwilligers,’ zegt Veerle Heeren 
van Ter Vlierbeke. ‘Het thema is onder 
de aandacht gebracht. Gebruikers en 
vrijwilligers praten en discussiëren over 
hun eigen gebruik, over de omgang met 
alcohol en medicatie bij mensen in hun 
omgeving, sommigen doen mee aan de 
maand zonder alcohol. We hebben al-
tijd een voldoende alcoholvrij aanbod op 
de kaart staan. Bij feesten is er aandacht 
voor rationeel omgaan met het aanbie-
den van alcohol, zo zetten we nu ook ge-
noeg water op tafel en gaan we met de 
wijn rond, zodat we het verbruik meer 

in de hand hebben. De onthaalbrochu-
re voor de vrijwilligers is uitgebreid met 
tips voor de omgang met gebruikers en 
er zijn afspraken toegevoegd over het ge-
bruik van alcohol door vrijwilligers. Het 
thema wordt mee opgenomen in de jaar-
planning, en we gaan nog informatieses-
sies organiseren.’
Voor beide lokale dienstencentra is het 

niet de bedoeling alcohol volledig te ban-
nen. Er gezond en verantwoord mee om-
gaan is de boodschap voor iedereen.  

Joke Claessens is stafmedewerkers 

welzijnswerk bij VAD en Elke Verlinden is VVSG-

regionaal stafmedewerker thuiszorg Vlaams-

Brabant.

Inspiratie en ondersteuning
VAD ontwikkelde een materialenmap waarmee je in het LDC een alcoholbeleid kan 

uitwerken. Ze bevat een handleiding over wat alcoholbeleid inhoudt en tips om aan de slag 

te gaan. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de verschillende onderdelen van het beleid 

uitwerkt: de visie en de vier pijlers. Met handige doebladen kan je medewerkers, vrijwilligers 

en eventueel vertegenwoordigers van de bezoekers bij de uitwerking betrekken. VAD 

ontwikkelde dit materiaal samen met lokale dienstencentra, met VVDC en het Netwerk 

Thuiszorg van de VVSG. VAD kreeg ook input van de regionale CGG-preventiewerkers tabak, 

alcohol en drugs die organisaties coachen bij het ontwikkelen van een beleid. 

Voor meer informatie en advies kan je terecht bij de Logo’s en de preventiewerkers, hun 

contactgegevens staan op www.vad.be/preventie-en-hulpverlening.

De map ‘Een alcoholbeleid in het lokale dienstencentrum’ kunt u bestellen via www.vad.be/

materialen voor 12,5 euro, maar u kunt het materiaal ook gratis downloaden.

Voor alcoholvrije cocktails vindt u inspiratie op www.cocktail-maken.be/mocktail.


