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mens en ruimte ouderenbeleid

Lokale dienstencentra staan voor 
uitdagende toekomst
Minister Jo Vandeurzen wil het woonzorgdecreet volledig herwerken. Het sluit niet meer aan bij de praktijk en de 
huidige tendensen. In voorbereiding van deze hervorming werd de Taskforce Ouderen opgericht. Deze taskforce 
stuurde werkgroepen met mensen uit de sector uit om elke voorziening grondig te evalueren. Samen met de 
hele hervorming en de vernieuwing van de woonzorg moet ook de regelgeving van de lokale dienstencentra een 
actualisering krijgen. 

tekSt elke verlinden en jOke vandeWalle

Lokale dienstencentra zijn een vaste 
waarde in het zorg- en welzijnsland-
schap, zeker binnen de publieke 

zorg. In de jaren zeventig openden de 
eerste lokale dienstencentra als activi-
teitencentrum met als belangrijkste doel 
senioren actief te houden. In de loop van 
de tijd evolueerden deze activiteitencen-
tra naar dienstencentra georganiseerd 
voor en door senioren. Maar ook andere 
doelgroepen kregen er stilaan hun plek, 
zoals mantelzorgers en mensen met een 
beperking. Het lokale dienstencentrum 
werd ook officieel erkend in het toenma-
lige thuiszorgdecreet, later omgevormd 
naar het woonzorgdecreet. Het kreeg 
hierdoor veel taken opgelegd, helaas zon-
der een evenredige subsidiëring. Lokale 
dienstencentra bestaan ondertussen 
bijna vijftig jaar en hebben een hele evo-
lutie doorgemaakt tot de huidige laag-
drempelige zorgvoorziening die inzet 
op preventie, netwerkvorming en sociale 
cohesie. Veel lokale besturen erkennen 
hun sterkte en investeren daarom in de 
ontwikkeling van een lokaal diensten-
centrum. 

Tussen woord en daad
In het kader van de vernieuwing van de 
regelgeving besprak de werkgroep van 
de lokale dienstencentra, waaraan de 
VVSG deelnam, de toekomst. Ze for-
muleerde algauw verschillende discre-
panties tussen de praktijk en de hui-
dige regelgeving. Daarin ligt de nadruk 
vooral op het aantal te organiseren acti-
viteiten. Dat ligt hoog en vormt zo een 

doel op zich, terwijl het in feite een mid-
del moet zijn om buurtzorg te realise-
ren. De administratieve verplichtingen 
zijn complex en tijdrovend, waardoor er 
steeds minder tijd is voor de kern van 
de werking.
Een dienstencentrum leunt voornamelijk 
op de inspanningen van de vrijwilligers. 
De vrijwilligerswerking is een kracht van 
het dienstencentrum maar de sterke 
afhankelijkheid vormt ook een gevaar.
De rol van centrumleider veranderde in 
de loop van de tijd van animator naar 
lokaal regisseur, een verbindingsfiguur 
tussen de gebruiker en de verschillende 
organisaties die aanwezig zijn in de 
buurt, iemand die inspeelt op de lokale 
behoeften. Hierdoor is een centrumlei-
der een creatieve duizendpoot die van 
vele markten thuis moet zijn.
De subsidies voor het lokale dienstencen-
trum stroken niet met het takenpakket 
en de verwachtingen die de regelgeving 
oplegt.
Veel kwetsbare ouderen blijven nog 
steeds buiten beeld ondanks de lage 
drempel van het lokale dienstencen-
trum. Het lokale dienstencentrum zou 
nog meer op deze detectie moeten kun-
nen inzetten.
De huidige infrastructuurnormen bin-
nen het decreet zijn erg zwaar, zodat het 
niet evident is eraan te voldoen. Boven-
dien is het daardoor wettelijk bijzonder 
moeilijk een andere soort werking op te 
zetten met steunpunten.
Vanuit deze knelpunten formuleerde de 
werkgroep een hele reeks van beleidsaan-

bevelingen, ter inspiratie van het nieuwe 
woonzorgdecreet.

Verbindende buurtschakel
Daarnaast blijkt uit elk overleg dat 
buurtgerichte zorg een principe is dat 
in de ontwikkeling van het toekomstige 
zorglandschap een cruciale rol zal spe-
len. Dat het lokale dienstencentrum een 
belangrijke partner is bij de uitwerking 
van de buurtgerichte zorg in de prak-
tijk staat buiten kijf. Het dienstencen-
trum vormt een belangrijke buurtscha-
kel en speelt lokaal een verbindende rol. 
Het heeft binnen de buurt verschillende 
specifieke opdrachten: informatiescha-
kel, meld- en signaalfunctie, ontspan-
nings- en ontmoetingsplaats, buurtver-
sterkende functie, verbindingsfunctie, 
ondersteuner van burenhulp, plaats voor 
vrijwilligerswerking en ondersteuner 
van sociaal gewaardeerde rollen. Maar 
ook binnen het ruimere woonzorgland-
schap sluit het dienstencentrum aan 
bij de algemene werkingsprincipes die 
voor alle woonzorgvoorzieningen zou-
den moeten gelden, namelijk buurtge-
richte werking, inzetten op preventie, 
detectie en outreach. Hoe het diensten-
centrum deze opdrachten kan uitvoeren 
is afhankelijk van zijn setting en slag-
kracht. Bovendien is de ene buurt niet 
gelijk aan de andere. Er is dus differen-
tiatie nodig tussen de dienstencentra. 
De werkgroep stelde voor dat elk lokaal 
dienstencentrum een buurtanalyse zou 
opstellen. Vandaaruit zou het diensten-
centrum dan voor zichzelf doelstellingen 



december 2017 Lokaal 47

moeten formuleren en omzetten in con-
crete opdrachten. Op die manier hoeft 
het dienstencentrum volgens de nieuwe 
regelgeving niet langer te werken met een 
strikt aantal opgelegde activiteiten.
De werkgroep stelt eveneens voor de 
erkenning niet meer te verbinden aan 
één gebouw maar antennewerking op 
diverse locaties mogelijk te maken. In 
veel gemeenten is dit al realiteit, dus ligt 
het voorstel op tafel om dit ook in regel-
geving te vertalen.
Daarnaast vragen de veelheid en de ver-
scheidenheid aan opdrachten een veelzij-
digheid aan competenties om het dien-
stencentrum goed te doen draaien. De 
werkgroep poneert dat de inzet van twee 
voltijdse medewerkers noodzakelijk is. 
Daar zou Vlaanderen er één van moe-
ten financieren. De initiatiefnemer biedt 
minstens een equivalente ondersteuning 
aan, vertaald door de inzet van personeel 
of het ter beschikking stellen van infra-
structuur of logistieke ondersteuning. 

De toekomst wenkt
Leiden deze voorstellen tot een volledige 
ommezwaai van de lokale dienstencen-
tra? Niet echt. Deze voorstellen spelen 
eerder in op tendensen die al jaren bezig 
zijn in de lokale dienstencentra en vra-

gen die al lang worden gesteld, zoals de 
antennewerking, het verlaten van een 
verplicht aantal activiteiten en een ver-
hoging van de werkingsmiddelen.
Zal de minister de voorstellen van de 
werkgroep volgen? De eerste formulerin-
gen van decreet werden op 7 november 
aan de sector voorgesteld. Ze omvatten 
onder andere de algemene doelstelling 
van het lokale dienstencentrum en de 
opdrachten en volgen volledig de voor-
stellen van de werkgroep. Het is nu wach-

ten op de verdere ontwerpen van decreet 
en achteraf op de uitwerking van de uit-
voeringsbesluiten. Het ziet er alvast naar 
uit dat het lokale dienstencentrum van 
de toekomst er anders gaat uitzien. Het 
krijgt nog meer de mogelijkheid in te zet-
ten op de buurt en zijn eigen accenten te 
leggen. We kunnen dit alleen maar toe-
juichen. ■

Joke Vandewalle en Elke Verlinden zijn VVSG-

regionale medewerkers Netwerk Thuiszorg

Twaalf maanden, twaalf troeven

Door in te zetten op diverse thema’s rea‑
liseert een lokaal dienstencentrum tal 
van doelstellingen. Het Netwerk Thuis‑
zorg organiseerde hierover een peiling bij 
honderd openbare erkende lokale dien‑
stencentra. De resultaten daarvan zijn 
terug te vinden in deze kalender ‘Alma‑
nak 2018’. Ontdek maand per maand 
een mix van inspirerende thema’s en cij‑
fers uit de sector. Laat u inspireren, ga 
ermee aan de slag en durf te innoveren.  
Meer informatie op www.netwerkthuis‑
zorg.be. 

Binnen de buurt is het dienstencentrum zowel een ontspannings- en ontmoetingsplaats als een ondersteuner van burenhulp en een plaats voor 
vrijwilligerswerking.




