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Een lokaal dienstencentrum  
als spil van de buurt
Vlaanderen telt nu meer dan 200 erkende openbare lokale dienstencentra. En er komen er nog bij, want een 
lokaal dienstencentrum is de ideale uitvalsbasis voor diverse initiatieven binnen de (thuis)zorg.
tekst joke vandewalle beeld gfs

Elke dag gaat Saskia De Smet van 
lokaal dienstencentrum Egmont 
in Zottegem moe maar tevreden 

naar huis: ‘Omdat we pas zijn gestart, 
staan veel projecten nog maar pas op de 
rails. We bereiken nu nog veel te wei-
nig mensen in de buurt, ik wil hen met 
een buurtfeest lokken. Vanaf september 
moet ook het activiteitenaanbod volop 
draaien. Daarvoor wil ik partnerorga-
nisaties overtuigen om met ons in zee te 
gaan, want ik ben ervan overtuigd dat 
we samen boeiende activiteiten kunnen 
organiseren.’ 

Bart Denys van de Vlaamse Vereni-
ging van Dienstencentra herkent het ver-
haal van Saskia De Smet: ‘De centrumlei-
der van een beginnend dienstencentrum 
is een echte duizendpoot. Als uithang-
bord moet de centrumleider het dien-
stencentrum op de kaart zetten. Maar 
hoe kun je op korte termijn voldoen aan 
alle vereisten van het woonzorgdecreet? 
En nog veel belangrijker, hoe kun je ge-
motiveerde vrijwilligers aantrekken voor 
je werking? Want dat is de belangrijkste 
taak van de centrumleider: coach van de 
vrijwilligers zijn. Zij runnen het centrum 
en de centrumleider ondersteunt, niet 
andersom. Daarom moet de centrumlei-
der vooral veel netwerken. In de directe 
omgeving van het dienstencentrum zit 
een belangrijk potentieel aan geënga-
geerde burgers, verenigingen en orga-
nisaties. Maar de kans is reëel dat een 
centrumleider overspoeld wordt door 
administratief werk. Voldoende admi-
nistratieve ondersteuning is dus noodza-
kelijk, zodat de centrumleider zich echt 
kan toeleggen op de rol van netwerker.’ 

Veel meer dan bingo
De lokale dienstencentra zijn vooral ge-
kend voor hun vormende, informatie-

ve of recreatieve activiteiten. ‘Maar het 
gaat veel verder dan een bingomiddag of 
een fietstocht voor ouderen organiseren,’ 
zegt Josien De Brandt die al sinds 2009 
centrumleider van het lokale diensten-
centrum Ter Wezel in Wuustwezel is. 
‘We zijn een laagdrempelig aanspreek-

punt in de gemeente, we ondersteunen 
mensen zodat ze langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen.’ Josien De Brandt 
kan voordelen blijven opsommen. ‘Ieder-
een kan bij ons terecht met zijn zorgbe-
hoefte. Meer en meer ondersteunen we 
mantelzorgers, want zij zullen in de toe-
komst een groter deel van de zorg dra-
gen.’ Vroeger was de buurt het vangnet 
voor mensen met een zorgvraag, maar 
dat is nu niet meer vanzelfsprekend. 
Mensen kennen hun buren minder goed, 
ze wonen ook niet meer heel hun leven 
op dezelfde plaats. ‘In de toekomst groeit 
de groep mensen die nog thuis woont 
maar die niet meer in staat is om naar 
ons te komen. Wat kunnen we voor hen 
betekenen? Het is een vraag waarop we 
een antwoord hopen te vinden. Maar je 
mag natuurlijk niet verwachten dat je 
heel snel grote veranderingen kunt re-
aliseren. Daaraan gaat nu eenmaal een 
langer proces vooraf.’ 
Voor Bart Denys is enkel voor thuiswo-
nende ouderen werken niet meer van 

deze tijd: ‘We richten ons tot iedereen 
die niet meer actief of niet meer te ac-
tiveren is in de reguliere arbeidsmarkt. 
Onze bezoekers moeten een weerspie-
geling van de buurt zijn. Klaarstaan 
voor nieuwkomers en thuiswonenden 
met dementie en de gevolgen van ver-

maatschappelijking van de zorg opvan-
gen zijn grote uitdagingen voor de wer-
king. Door de evoluties in de geestelijke 
gezondheidszorg en de sector personen 
met een handicap komen er meer en 
meer kwetsbare personen in de buurt 
wonen. Om die een zinvolle tijdsbeste-
ding te bezorgen kijkt iedereen naar het 
lokale dienstencentrum. Voor een lokaal 
bestuur is het de uitdaging deze mensen 
volwaardige kansen te geven en ze op te 
nemen in de buurt.’ Volgens Bart Denys 
speelt het lokale dienstencentrum hierbij 
een cruciale rol: ‘Het wordt de uitdaging 
om het vertrouwde gebouw te verlaten 
en de kwetsbare buurtbewoners meer 
bij de werking te betrekken.’

De kracht van preventie
Een lokaal dienstencentrum is uniek in 
de (thuis)zorg omdat het twee belang-
rijke componenten combineert: plezier 
en verdriet, oftewel ‘leute en miserie’. 
Na de computerles kun je bij de maat-
schappelijk werker over je bekommer-

Bart Denys:  
‘De belangrijkste taak van de centrumleider is 
vrijwilligers coachen. Zij runnen het centrum en de 
centrumleider ondersteunt, niet andersom. Daarom 
moet de centrumleider vooral veel netwerken.’
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nissen in verband met je hoogbejaarde 
ouders te praten. Na de maaltijd spring 
je binnen bij de centrumleider om je 
hart te luchten over je partner die de-
menterend is. Bart Denys benadrukt 
de preventieve kracht van een lokaal 
dienstencentrum. 

De zorgbehoeften in de buurt bepa-
len en het aanbod daaraan aanpassen, 
een bruisende vrijwilligerswerking op 
poten zetten, alles in goeie banen lei-
den, dat is de rol van de centrumleider. 
‘Toch is het niet altijd even makkelijk 
om uit te leggen wat mijn werk nu exact 
inhoudt. Het takenpakket is zo divers 
en geen enkele dag ziet er uit als een 
andere,’ aldus Josien De Brandt van 
Wuustwezel. Maar die veelzijdigheid 
is een mes dat aan twee kanten snijdt. 
‘We hebben veel afwisseling, kennen 
dynamiek, maar soms proberen we te 
veel bordjes in de lucht te houden. Het 
is een kunst om dan niets uit het oog 
te verliezen.’ Josien De Brandt haalt 
het meeste voldoening uit de kleine 
verhalen en successen. ‘Of wanneer 
je vriendschappen ziet ontstaan. Een 
gebruiker die voor het eerst aarzelend 
binnenkomt voor een warme maaltijd 
en dan na sluitingstijd vrolijk kakelend 
buiten wandelt in het gezelschap van 
drie andere dames. De dames uit de 
hobbygroep die naar elkaar bellen als 
er eentje niet kan komen, omdat er on-
verwachts iets ernstigs gebeurd is. Het 
is mooi hoe ze elkaar een hart onder de 
riem proberen te steken, wanneer het 
allemaal wat moeilijker gaat.’  

Joke Vandewalle is VVSG-stafmedewerker 

netwerk thuiszorg

Een dag in het leven van Saskia 

Op 11 april 2016 opende het lokale dienstencentrum Egmont in Zottegem de deuren. 
Als kersvers centrumleider bouwt Saskia De Smet de werking op. Dat daar veel bij 
komt kijken, merkten we bij het overlopen van haar dag.

8.15 Ik begin de dag met het rondleiden van een nieuwe vrijwilliger voor de bar. 
9.00 Samen met de vrijwilligers stellen we de curlingbaan op en testen we die 

even uit. 
10.00 Nu even tijd maken voor de dienst communicatie van het nabijgelegen 

ziekenhuis om een gezamenlijke activiteit voor kankerpatiënten in het LDC 
organiseren. 

11.30 Vlug doorblader ik de kranten en kijk ik op de sociale media, want gisteren 
was de pers op bezoek. 

13.00 Enkele studenten melden zich aan om de moeders en grootmoeders te 
verwennen met een handverzorging naar aanleiding van Moederdag. De 
studenten zijn behoorlijk zenuwachtig. 

13.30 De deelnemers voor de curlingactiviteit komen aan. Na enkele pogingen 
hebben ze het spel al aardig onder de knie en zit de sfeer erin! 

14.30 Het zonnetje schijnt en enkele bezoekers hebben plaats genomen op het 
terras. Ik sla een babbeltje met hen, stel het LDC voor en maak samen met 
hen een foto voor onze Facebookpagina. 

15.30 De handverzorging loopt op zijn einde. Omdat zowel de studenten als de 
bezoekers heel tevreden zijn, besluiten we in de toekomst zeker en vast 
opnieuw samen te werken. 

16.30 48 fietsers met grote dorst komen ons dienstencentrum binnen. Ik spring 
even bij om iedereen van een drankje te voorzien. Omdat het voor veel 
fietsers de eerste keer is dat ze het dienstencentrum bezoeken, probeer ik 
met iedereen kennis te maken. 

17.30 Samen met de vrijwilligers ruimen we de curlingbaan op en zetten we de 
zaal klaar voor de lezing van vanavond. De drank staat koel en ik verlekker 
me al op de hapjes die het team heeft geregeld. 

19.10 De mensen sijpelen binnen en we mogen onze eerste gastspreker, dokter 
Luc Colemont, ontvangen. Vanavond staat de lezing ‘Stop darmkanker’ op 
het programma. 

22.00 De lezing was een succes. Iedereen luisterde geboeid en dokter Colemont 
nam uitgebreid de tijd om op iedere vraag te antwoorden.

23.30 Nadat we de bar opgeruimd hebben, praat ik nog even met de vrijwilligers 
en geef ik hun een dikke pluim voor hun inzet.


