
1Preventie versus zorg 
Binnen het aanbod van een lokaal dienstencentrum zitten zowel vormende, informatieve als recrea-
tieve activiteiten. Hiermee wil men vooral ouderen informeren, zich laten ontplooien en hun sociaal 
netwerk versterken. Het lokaal dienstencentrum heeft ook de opdracht om (beginnende) zorgnoden 
op te sporen en oplossingen hiervoor aan te reiken vanuit de buurt via bijvoorbeeld het aanbieden van 
ADL-activiteiten, boodschappen...
Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen, wordt de doelgroep voor het lokaal dienstencentrum 
echter zwaarder. Welke rol moet het lokaal dienstencentrum hierin opnemen?

Richtvragen

  Moet het lokaal dienstencentrum enkel op vlak van preventie 
actief blijven? Of moet het lokaal dienstencentrum ook meer 
investeren in zorg? 

  Hoe ver kan een lokaal dienstencentrum gaan wat betreft het 
zelf organiseren van de zorg, zeker nu de zorggraad stijgt van mensen 
die thuis verblijven? Zet het lokaal dienstencentrum stappen op 
vlak van mankracht, infrastructuur en specifieke kennis om mensen 
met een hogere zorgnood op een kwalitatieve manier te verzorgen/
ondersteunen? 

  Gaat het lokaal dienstencentrum actief op zoek naar de individuele 
noden van mensen in de buurt, ook van diegene die je nog niet bereikt 
(outreachend werken)? Of wordt het activiteitenaanbod opgemaakt 
op basis van de grootste gemene deler van noden, van de ouderen die 
reeds aanwezig zijn in je lokaal dienstencentrum? 

  Moet het lokaal dienstencentrum meer de beweging maken naar 
buiten toe? Gaat het lokaal dienstencentrum zelf naar de mensen 
toe? Vinden mensen met een vraag spontaan de weg naar het lokaal 
dienstencentrum? 



11Bespreek volgende casussen:

•  Marcel komt elke dag voor de maaltijden. De chauffeur gaat hem oppikken maar 
Marcel staat nooit klaar. Daardoor geraakt de planning telkens in de knoop. Als de 
centrumleider Marcel tijdig op voorhand belt om te zeggen dat de chauffeur eraan 
komt, lukt het wel. Moet de centrumleider dit doen of niet? Waarom wel of waarom 
niet? Is het feit dat Marcel reeds lange tijd naar het dienstencentrum komt, bepalend 
voor je keuze?

 

•  De centrumleider krijgt de opmerking van een aantal mantelzorgers dat ze graag 
naar de activiteiten zouden komen, maar ze hun partner niet durven alleen laten. 
Wanneer ze hun partner zouden meebrengen, moet er voor hen extra ‘bege-
leiding’ voorzien worden. Moet het dienstencentrum deze opvang organiseren 
zodat de mantelzorgers er ook eens tussenuit kunnen en kunnen deelnemen aan 
de activiteit? Of organiseert het dienstencentrum best activiteiten waar man-
telzorgers met de persoon voor wie ze zorgen samen aan kunnen deelnemen? Of 
neem je zelf contact op met een thuiszorgdienst?

 

•  Jozefien is een nieuwe gebruiker en wil aansluiten bij diverse activiteiten. Een van de 
eerste keren dat ze deelneemt aan een cursus aquarel schilderen blijkt dat ze erg moeilijk 
te been is en niet tijdig op het toilet geraakt zonder ondersteuning. Moet er vanuit het 
dienstencentrum georganiseerd worden dat Jozefien hulp krijgt bij het toiletbezoek? Op 
welke manier? Is dit een mogelijke taak voor vrijwilligers? 

 

•  Waar moet de centrumleider prioriteit leggen bij het verdelen van zijn/haar tijd 
tussen het opbouwen van een goed draaiend en bruisend activiteitenaanbod in 
het lokaal dienstencentrum enerzijds en het bereiken van mensen en vragen die 
nog niet gekend zijn in het dienstencentrum (proactief handelen) anderzijds, 
bijvoorbeeld aan de hand van huisbezoeken.



2 
Fun versus doelstellingsgericht
Wanneer ouderen deelnemen aan de activiteiten van het lokaal dienstencentrum versterkt dit hun 
sociaal netwerk en verhoogt de sociale cohesie. Ontmoeting is een manier om eenzaamheid tegen te 
gaan. Wil je als lokaal dienstencentrum daarnaast nog inzetten op andere doelstellingen?

Richtvragen

  Kan ‘fun’ een doel op zich zijn en profileer 
je je lokaal dienstencentrum bijgevolg als 
activiteitencentrum? Is dit als doelstelling voldoende? 

  Of zijn je activiteiten een middel om een doelstelling 
te bereiken die inspeelt op specifieke noden? 

  Waarin verschilt een dienstencentrum van een 
klassieke vereniging of een dagverzorgingscentrum?

  Afhankelijk van de insteek fun of doelstellings-
gericht, heb je andere competenties nodig in het lokaal 
dienstencentrum. Welke profielen zoek je dan als 
werknemer in een dienstencentrum ?  



2Bespreek volgende casussen:

•  Jos gaf tussen de regels als eens aan dat hij de laatste tijd moeilijk in en uit bad 
geraakt. Over enkele weken vindt er een vorming rond woningaanpassing plaats en de 
centrumleider is er van overtuigd dat deze vorming heel interessant is voor Jos. Maar 
Jos geniet van zijn wekelijkse biljartnamiddag die op hetzelfde moment plaatsvindt 
en hij ziet het niet zitten om dit te laten vallen voor zo’n saaie vergadering (zegt hij 
zelf). Hoe ver gaat de rol van centrumleider om Jos te overtuigen deel te nemen aan 
de vorming?

 

 

•  In het verleden trokken activiteiten rond dementie, levensbestendig wonen, … 
weinig gebruikers. De centrumraad stelt voor om in de toekomst vooral te focussen 
op recreatieve activiteiten, want deze trekken wel veel volk. Dit volstaat voor hen 
als aanbod, de verwachtingen van de bezoekers worden hiermee ruimschoots 
ingevuld. Moet de centrumleider hierin meegaan of toch meer inzetten op vormende 
activiteiten?

 
 

•  Het lokaal dienstencentrum organiseert ieder jaar een groot 
buurtfeest. Dit is altijd een groot succes waarop iedereen 
uit de buurt langskomt: ouderen, jongeren, gezinnen met 
kinderen… Maar gezien de beperkte tijd, moeten er keuzes 
gemaakt worden. Moeten de centrumleider en de vrijwilligers 
hierin tijd investeren of niet? Het buurtfeest zorgt er wel 
voor dat het lokaal dienstencentrum en haar werking goed 
gekend is.



3 
De gemeente versus de buurt 
 
Het is belangrijk om als lokaal dienstencentrum zicht te hebben op je werkgebied: moet je je focussen 
op de dichte buren of ook op de verder gelegen wijken en deelgemeentes? 

 

Richtvragen

  Welk effect heeft de ligging van het lokaal diensten-
centrum op de mensen die je bereikt? 

  Werk je ook voor de mensen die wonen in verder  
gelegen buurten? 

  Ga je er van uit dat de actieve senior zelf het  lokaal 
dienstencentrum bereikt? Organiseer je vervoer van en naar  
het lokaal dienstencentrum, antennepunten, …? 

  Hoe belangrijk vind je het om een aanbod dicht bij huis  
te organiseren? 

  Op welke grenzen stoot je (beleid, regelgeving, bestuur, …) 
en kan je deze grenzen overstijgen? 

  Kunnen mensen oud worden in hun eigen buurt (‘ageing in 
place’)? Hoe draagt het lokaal dienstencentrum hier aan bij? 

  Hoe ziet het bestuur het werkingsgebied van het lokaal 
dienstencentrum? 

   In welke regio wordt het aanbod van het lokaal 
dienstencentrum actief bekend gemaakt?



3Bespreek volgende casussen:

•  André woont dicht bij het lokaal dienstencentrum De Korenbloem, maar is sinds 
enkele jaren een vaste gebruiker van jouw lokaal dienstencentrum De Klaproos. 
André gaat er fysiek op achteruit en zich verplaatsen wordt moeilijk. Hij komt liever 
in De Klaproos omdat hij het eten lekkerder vindt en het gebouw moderner, ook 
al is de verplaatsing verder voor hem. Organiseer je als lokaal dienstencentrum 
vervoer voor André, of moet André doorverwezen worden naar het andere lokaal 
dienstencentrum? Wat met nieuwe bezoekers die ook in de buurt van De Korenbloem 
wonen en die op aanraden van André willen meekomen?  

•  Het lokaal dienstencentrum ligt buiten het centrum en is niet echt vlot te bereiken 
met het openbaar vervoer. Voornamelijk de mensen uit de naaste omgeving vinden 
hierdoor de weg naar het lokaal dienstencentrum weten te vinden. Er is geen ruimte 
voor een extra investering in een antennepunt of mobiel lokaal dienstencentrum. 
Moet er vanuit het lokaal dienstencentrum initiatief genomen worden om mensen 
van buiten de buurt in het lokaal dienstencentrum te krijgen? Hoe ver moet het 
lokaal dienstencentrum hierin gaan? 

•  De buurt wordt sinds kort overspoeld door een golf van inbraken. Via het lokaal 
bestuur vraagt de politie om mee te helpen bij het sensibiliseren in de buurt. De 
sensibiliseringsactie bereikt sowieso de bezoekers van het lokaal dienstencentrum. Op 
welke manier kan het lokaal dienstencentrum bijdragen om andere buurtbewoners 
die je momenteel niet over de vloer krijgt in het lokaal dienstencentrum actief te 
bereiken? Wat zijn je acties?

•  Het bestuur besliste om in de deelgemeente te starten met een antenne-
punt. Jij krijgt de opdracht om dit uit te werken. Hoe zorg je ervoor dat 
je een identiteit, krediet en vertrouwen krijgt in de buurten waar je 
antennepunten opzet?



4Inclusief aanbod versus exclusief aanbod  
Vermaatschappelijking van de zorg brengt met zich mee dat steeds meer mensen met diverse zorg-
noden de weg naar het lokaal dienstencentrum vinden (mentale beperking, dementie, psychiatrische 
patiënten…). Daarnaast vormen ook ouderen met een migratieachtergrond steeds meer een ‘specifie-
ke doelgroep’ binnen de thuiszorg. 
Ook mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de vermaatschappelijking van zorg. De druk op 
mantelzorgers stijgt en vaak hebben ze nood aan contact met andere mantelzorgers, informatie of 
tijd voor zichzelf. 

 
Richtvragen

  Hoe divers is het doelpubliek van jouw lokaal 
dienstencentrum? 

  Moet het lokaal dienstencentrum expliciet al deze 
verschillende doelgroepen bereiken? 

  Hoe ver gaat het lokaal dienstencentrum hierin: stel 
je de activiteiten open voor specifieke doelgroepen, wordt 
het bestaande aanbod aangepast voor deze doelgroepen 
(inclusief) of worden er activiteiten exclusief voor deze 
doelgroepen georganiseerd (exclusief/categoriaal 
werken)? 

  Kan exclusief  (of categoriaal) werken de weg zijn 
naar inclusief werken? 

  Wat vraagt dit aan deskundigheid van de centrum-
leider en vrijwilligers? Op welke manier kunnen zij hierin 
ondersteund worden?



4Bespreek volgende casussen:

•  De centrumleider heeft onlangs gesproken met een groepje allochtone vrouwen. Zij 
hebben interesse in deelnemen aan de zwemactiviteit die het lokaal dienstencentrum 
organiseert, maar alleen als dit een activiteit is voorbehouden voro vrouwen. Wordt er 
vanuit het dienstencentrum een zwemnamiddag enkel voor vrouwen georganiseerd 
of ga je hier niet op in?

 

•  Een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische aandoening vraagt of ze 
met 6 personen en een begeleider kunnen aansluiten bij de wekelijkse line-dance. 
De afspraak is dat de begeleider altijd meekomt. Na enkele maanden bestaat het 
groepje echter nog uit vier deelnemers en blijft de begeleider niet meer tijdens 
de activiteit. Hoe ga je als centrumleider hiermee om? Kan dit of kan dit niet? 
Waarom wel of waarom niet?

 

•  Hilde meldt zich aan om mee te fietsen met de wekelijkse fietsclub. Haar dokter zei 
dat ze na haar operatie meer moest bewegen en ze heeft altijd graag gefietst. Na de 
eerste fietstocht blijkt dat Hilde helemaal niet mee kan met het tempo dat eigenlijk 
al vrij traag is. Hilde is echter overtuigd dat het fietsen haar deugd doet en staat erop 
de volgende keer opnieuw mee te gaan. Hoe ga je hiermee om? 
Welke meerwaarde heeft de activiteit voor Hilde? Passen we de activiteit aan of niet? 
Wordt er een aangepast aanbod voorzien waar Hilde wel aan mee kan doen?

 

•  Fatima komt voor de maaltijden naar het dienstencentrum en draagt een 
hoofddoek. Georgette, een vaste gebruiker, weigert steevast bij Fatima aan tafel 
te zitten. Ze eet nog liever niet, dan te eten aan tafel met ‘een vreemde met een 
hoofddoek’. Hoe wordt er in het dienstencentrum omgegaan met deze wisselwer-
king tussen de bezoekers van het lokaal dienstencentrum?



5Vrijwilligerswerk:  
vraaggestuurd versus aanbodgestuurd
Een lokaal dienstencentrum is ondenkbaar zonder vrijwilligers. Maar wat is de kijk van het lokaal 
dienstencentrum op het vrijwilligerswerk? Wordt er gewerkt met vaste taken waarvoor vrijwilligers 
gezocht worden (aanbodgestuurd)? Of wordt er vertrokken vanuit de specifieke vraag van de vrijwilli-
ger en wordt er samen op zoek gegaan naar een mogelijk antwoord (vraaggestuurd)?
Afhankelijk van welke keuze je maakt, zal dit ook effect hebben op accenten die je legt in je vrij-
willigersbeleid. Ga je vrijwilligerswerk creëren op maat van de vrijwilliger of op maat van het lokaal 
dienstencentrum?

Richtvragen

   Is er een duidelijk vrijwilligersbeleid? Welke doelstellingen heeft het 
vrijwilligerswerk in het dienstencentrum voor ogen? 

  Welke taken kunnen vrijwilligers allemaal opnemen en welke ondersteuning 
krijgen ze hiervoor vanuit het lokaal dienstencentrum? Zijn er taken exclusief 
voorbehouden voor professionele werkkrachten? Of kunnen vrijwilligers in alle 
taken van het lokaal dienstencentrum ingeschakeld worden?  Welke verant- 
woordelijkheid kan je vrijwilligers geven wat het financiële luik betreft ?

  Hoe ver kan de centrumleider gaan in het ondersteunen en begeleiden  
van vrijwilligers? 

  Hoe flexibel kunnen vrijwilligers van taak wisselen? 

  Hoe vrijblijvend is vrijwilligerswerk? Worden er bepaalde verwachtingen 
gesteld indien iemand vrijwilligerswerk op zich neemt? Of is alles wat door 
vrijwilligers gebeurt mooi meegenomen? Hoe wordt omgegaan met verschillen  
in engagement tussen vrijwilligers?

  Wordt er een grens gesteld aan het aantal vrijwilligers met bijvoorbeeld een 
mentale beperking of psychiatrische achtergrond (de kwetsbare vrijwilliger)?

  Is de centrumleider bereid om zijn/haar werk anders (misschien minder 
efficiënt) te organiseren om mensen de mogelijkheid te geven vrijwilligerswerk  
te doen?



Bespreek volgende casussen:

•  Je hebt onlangs gesproken met een groepje allochtone vrouwen. Zij hadden over 
het LDC gehoord en hadden wel interesse in het zwemmen. Maar vanuit hun geloof 
mogen zij niet samen zwemmen met mannen. Organiseer je een zwemnamiddag 
enkel voor vrouwen of ga je hier niet op in?

•  Een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische aandoening vraagt of ze met 
6 personen en een begeleider kunnen aansluiten bij de wekelijkse line-dance. De 
afspraak is dat de begeleider altijd meekomt. Echter na enkele maanden bestaat het 
groepje nog uit 4 deelnemers en blijft de begeleider niet meer tijdens de activiteit. Hoe 
ga je hiermee om? Kan dit of kan dit niet? Waarom wel of waarom niet?

•  Je krijgt de opmerking van een aantal mantelzorgers dat ze wel graag naar wat 
activiteiten zouden willen komen, maar ze durven hun partner niet alleen laten. 
Wanneer ze hun partner zouden meebrengen, moet er voor hen extra ‘opvang’ 
zijn. Zou je die opvang organiseren zodat de mantelzorgers er ook eens tussenuit 
kunnen en kunnen deelnemen aan de activiteit? Of organiseer je activiteiten voor 
mantelzorgers met de persoon voor wie ze zorgen?5Bespreek volgende casussen:

•  De centrumleider geeft elke maand een programmaboekje uit. Momenteel maakt de 
centrumleider dit alleen op en plant dit in zijn/haar agenda wanneer het hem of haar 
past. Nadine meldt zich aan als vrijwilliger. Zij is autistisch en heeft een grote voorliefde 
voor kopiewerk. De centrumleider maakt het zichzelf niet eenvoudiger qua planning 
en organisatie om samen met vrijwilliger dit boekje te kopiëren. Vind je het je taak als 
centrumleider om deze vrijwilliger hiervoor in te schakelen?

•  Mieke meldt zich aan als vrijwilliger. Ze is net gepensioneerd en heeft haar hele professionele 
leven als onthaalbediende gewerkt voor een groot bedrijf. Ze wil zich nog verder nuttig maken 
door als administratief vrijwilliger mee te werken in het lokaal dienstencentrum. Naast het 
onthaal wil ze ook meewerken in de administratie. Om dit goed te kunnen doen moet ze 
toegang krijgen tot bepaalde programma’s waar diverse informatie terug te vinden is over 
gebruikers. Ook door in het bureau te zitten zal ze veel ‘horen waaien’. Hoe wordt hiermee 
omgegaan in het lokaal dienstencentrum? Kan een vrijwilliger ingeschakeld worden voor 
dergelijke professionele taken?  

•  Maria geeft al jaar en dag de breiles als vrijwilliger. Het aantal deelnemers is ieder jaar 
minder. De centrumleider hoort dat gebruikers afhaken omdat ze eigenlijk niets nieuws 
leren, Maria altijd dezelfde werkjes voorstelt… Maria zelf is zich van geen kwaad bewust en 
ziet zichzelf als de grote ervaringsdeskundige op het vlak van breien. Laat de centrumleider 
Maria best verder doen aangezien het voor Maria een meerwaarde betekent dit te kunnen 
blijven doen of moet Maria hierover aangesproken worden door de centrumleider? 

•  Een jongere vrijwilligster meldt zich aan om vrijwilligerswerk te komen doen tijdens de 
grotere feesten in het DC. Ze komt in een groep terecht met andere vrijwilligers die al 
sinds de opstart van het dienstencentrum samen werken. Ze laten het moeilijk toe dat 
er nieuwe vrijwilligers bijkomen in ‘hun’ groepje. Die zijn namelijk jonger, hebben een 
andere visie en zijn bovendien sneller om bepaalde taken af te werken. Hoe ga je ervoor 
zorgen dat beide ‘generaties’ vrijwilligers samen aan te slag kunnen gaan op  
een constructieve manier?



6 
 
Inspraak: bepalend versus vrijblijvend?
Het lokaal dienstencentrum is verplicht haar gebruikers inspraak te geven in haar werking om zo het 
aanbod af te stemmen op de behoeften van de doelgroep. Maar hoe ver kan hun inspraak gaan?

Richtvragen

  Wie heeft inspraak in de richting die je met je lokaal 
dienstencentrum uit gaat: gebruikers, vrijwilligers, 
zorgactoren, verenigingen, buurtbewoners, bestuur, …? 

  Hoe ver gaat deze inspraak? Gaat dit over de 
praktische werking van het lokaal dienstencentrum?  
Of worden ze betrokken bij het bepalen van missie,  
visie en doelstellingen?  

  Over welke informatie moeten ze beschikken om 
mee richting te kunnen geven? 

  Welke rol heeft de centrumraad hierin? Hebben  
de leden enkel inspraak of beslissen ze mee?



Bespreek volgende casussen:

•  Je hebt onlangs gesproken met een groepje allochtone vrouwen. Zij hadden over 
het LDC gehoord en hadden wel interesse in het zwemmen. Maar vanuit hun geloof 
mogen zij niet samen zwemmen met mannen. Organiseer je een zwemnamiddag 
enkel voor vrouwen of ga je hier niet op in?

•  Een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische aandoening vraagt of ze met 
6 personen en een begeleider kunnen aansluiten bij de wekelijkse line-dance. De 
afspraak is dat de begeleider altijd meekomt. Echter na enkele maanden bestaat het 
groepje nog uit 4 deelnemers en blijft de begeleider niet meer tijdens de activiteit. Hoe 
ga je hiermee om? Kan dit of kan dit niet? Waarom wel of waarom niet?

•  Je krijgt de opmerking van een aantal mantelzorgers dat ze wel graag naar wat 
activiteiten zouden willen komen, maar ze durven hun partner niet alleen laten. 
Wanneer ze hun partner zouden meebrengen, moet er voor hen extra ‘opvang’ 
zijn. Zou je die opvang organiseren zodat de mantelzorgers er ook eens tussenuit 
kunnen en kunnen deelnemen aan de activiteit? Of organiseer je activiteiten voor 
mantelzorgers met de persoon voor wie ze zorgen?6Bespreek volgende casussen:

•  De centrumraad komt (met een volgens hen) geweldig idee om een groot feest 
te organiseren. Het dienstencentrum moet zelf niets doen volgens hen. Zij zullen 
wel alles regelen. De centrumleider heeft hier wel wat bedenkingen bij. Kan de 
centrumraad dit organiseren? Krijgen ze carte blanche? Hoe ver gaat hun  
inspraak hierin?

 
 
 
 
 

•  Een collega centrumleider is van mening dat de richting die het ideale lokaal 
dienstencentrum uitgaat wordt bepaald door de vrijwilligers en de bezoekers. De 
vrijwilligers hebben dus niet enkel inspraak maar bepalen de eigenlijke werking 
van het lokaal dienstencentrum. Bovendien verandert de rol als centrumleider van 
‘aansturen van het lokaal dienstencentrum’ naar ‘ondersteunen en coachen van 
vrijwilligers en bezoekers’. Kan dit werken in jouw lokaal dienstencentrum?

 
 
 
 
 

•  De maaltijden in het lokaal dienstencentrum komen van een traiteur uit 
de buurt. Een aantal van de mensen die ’s middags komen eten, is niet zo 
tevreden over de maaltijden. Ze zeggen dat het te vaak hetzelfde is. Een van 
hen heeft goeie ervaringen met een andere traiteur en stelt voor om die eens te 
proberen. De prijs is ongeveer hetzelfde. Kan de centrumleider hierin meegaan 
of niet?



7Regie versus aanbod
Als lokaal dienstencentrum heb je zicht op het lokale (zorg)aanbod in de buurt en weet je welke noden 
er leven bij de bewoners in de buurt. Wanneer deze twee niet volledig op elkaar op elkaar afgestemd  
zijn, krijg je ‘gaten’ in het aanbod. Daarnaast is er vaak een ruim aanbod aan diensten wat het voor de 
gebruiker niet altijd gemakkelijk maakt om het overzicht te bewaren. Wat kan er vanuit het lokaal 
dienstencentrum gedaan worden om een antwoord te formuleren op de vragen?

 
Richtvragen

  Heb je als centrumleider zicht op het aanbod en de noden in je 
gemeente? Welke hiaten zitten hier in? Hoe integraal is je zorg? 

  Ga je als lokaal dienstencentrum zelf een aanbod creëren om  
deze gaten op te vullen? Of ga je doorverwijzen? 

  Ga je samenwerkingen aan met andere partners? 

  Waar bereikt het lokaal dienstencentrum haar grens in het 
ontwikkelen van een aanbod? 

  Wordt het bestaande aanbod regelmatig in vraag gesteld op 
noodzaak of mogelijkheid tot doorverwijzen (kosten-baten)? 

  Werk je behoeftegestuurd of aanbodgestuurd?

  Hoe zie je de rol van (buurt)zorgregisseur en wie neemt die best op?

  Moet het lokaal dienstencentrum op termijn evolueren naar soort 
infoloket of zorgloket (draaischijf)? Heb je als lokaal dienstencentrum 
een signaalfunctie en hoe vul je deze functie in? In welke mate moet 
dit een uniek zorgloket zijn dat mensen in staat stelt op één plaats 
alle mogelijke info te krijgen met betrekking tot zorg en recreatie?

  Toeleiding vraagt betrokkenheid, kennis en warmte. Is de 
centrumleider een toeleider?



Bespreek volgende casussen:

•  Je hebt onlangs gesproken met een groepje allochtone vrouwen. Zij hadden over 
het LDC gehoord en hadden wel interesse in het zwemmen. Maar vanuit hun geloof 
mogen zij niet samen zwemmen met mannen. Organiseer je een zwemnamiddag 
enkel voor vrouwen of ga je hier niet op in?

•  Een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische aandoening vraagt of ze met 
6 personen en een begeleider kunnen aansluiten bij de wekelijkse line-dance. De 
afspraak is dat de begeleider altijd meekomt. Echter na enkele maanden bestaat het 
groepje nog uit 4 deelnemers en blijft de begeleider niet meer tijdens de activiteit. Hoe 
ga je hiermee om? Kan dit of kan dit niet? Waarom wel of waarom niet?

•  Je krijgt de opmerking van een aantal mantelzorgers dat ze wel graag naar wat 
activiteiten zouden willen komen, maar ze durven hun partner niet alleen laten. 
Wanneer ze hun partner zouden meebrengen, moet er voor hen extra ‘opvang’ 
zijn. Zou je die opvang organiseren zodat de mantelzorgers er ook eens tussenuit 
kunnen en kunnen deelnemen aan de activiteit? Of organiseer je activiteiten voor 
mantelzorgers met de persoon voor wie ze zorgen?7Bespreek volgende casussen:

•  In de regio zijn er veel inwoners met kanker. De huisartsenkring kijkt naar het lokaal 
bestuur en dus het lokaal dienstencentrum om een aanbod uit te werken hierrond. 
Hoe kan het lokaal dienstencentrum hiermee omgaan?

 
 
 
 
 
 
 

•  Liza komt al verschillende jaren in het lokaal dienstencentrum. De centrumleider 
merkt dat ze ondersteuning kan gebruiken in haar huishouden, op lichamelijk 
vlak, ... Hoe ver moet de centrumleider gaan in de zorgcoördinatie? Geeft de 
centrumleider contactgegevens van bijvoorbeeld diensten voor gezinszorg/
thuisverpleging door aan Liza? Of moet de centrumleider zelf aan de slag gaan, 
zelf diensten contacteren, een zorgoverleg organiseren?

 
 
 
 
 
 
 

•  Het regionale dienstencentrum dat zich specialiseert in palliatieve zorg, stelt 
de vraag aan het lokaal dienstencentrum om samen met hen een aanbod uit 
te werken voor mantelzorgers van palliatieve patiënten. Er is momenteel nog 
geen concrete vraag vanuit gebruikers. Organiseer je dit of niet? 
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Toegankelijkheid: gemakkelijk versus moeilijk
Ga voor jezelf na op welke kenmerken je lokaal dienstencentrum goed scoort en op welke het nog 
beter kan. Formuleer ook waarom.

Richtvragen

• laagdrempelig:  
hoe hoog is de (mentale) drempel om binnen te komen? 

• betaalbaar:  
kostprijs van vormingen, maaltijden,…  
sociale tarieven, uit-pas,… 

• beschikbaar:  
kan de gebruiker ten allen tijde terecht met zijn of haar vragen, 
krijgt hij/zij gemakkelijk antwoord, wordt hij/zij doorverwezen, 
is er een (telefonisch) onthaal, …

• bereikbaar:  
openbaar vervoer, parking, in het centrum of ver op de buiten, 
zijn er voetpaden, fietspaden… 

• infrastructuur: 
is het gebouw op zich toegankelijk voor mensen in een rolstoel, 
rollator… is er een lift, brede gang, is het niet te donker… 

• bekendheid:  
hoe wordt info verspreid? Is het lokaal dienstencentrum terug 
te vinden op sociale media? Op internet? Welke kanalen 
worden er gebruikt om informatie te verspreiden: papier,  
face to face, digitaal?  



Bespreek volgende casussen:

•  Je hebt onlangs gesproken met een groepje allochtone vrouwen. Zij hadden over 
het LDC gehoord en hadden wel interesse in het zwemmen. Maar vanuit hun geloof 
mogen zij niet samen zwemmen met mannen. Organiseer je een zwemnamiddag 
enkel voor vrouwen of ga je hier niet op in?

•  Een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische aandoening vraagt of ze met 
6 personen en een begeleider kunnen aansluiten bij de wekelijkse line-dance. De 
afspraak is dat de begeleider altijd meekomt. Echter na enkele maanden bestaat het 
groepje nog uit 4 deelnemers en blijft de begeleider niet meer tijdens de activiteit. Hoe 
ga je hiermee om? Kan dit of kan dit niet? Waarom wel of waarom niet?

•  Je krijgt de opmerking van een aantal mantelzorgers dat ze wel graag naar wat 
activiteiten zouden willen komen, maar ze durven hun partner niet alleen laten. 
Wanneer ze hun partner zouden meebrengen, moet er voor hen extra ‘opvang’ 
zijn. Zou je die opvang organiseren zodat de mantelzorgers er ook eens tussenuit 
kunnen en kunnen deelnemen aan de activiteit? Of organiseer je activiteiten voor 
mantelzorgers met de persoon voor wie ze zorgen?8Bespreek volgende casussen:

•  Je ontmoet (als centrumleider of als gebruiker/vrijwilliger van het dienstencentrum) 
toevallig Francine. Ze is net op pensioen en zoekt bezigheden overdag. Je polst 
naar haar interesse in het lokaal dienstencentrum. Ze antwoordt je dat het lokaal 
dienstencentrum nog niet voor haar is, want het huidige publiek is te oud en te 
zorgbehoevend. Francine heeft hier dus duidelijk een verkeerd beeld over. Hoe 
ga je hiermee aan de slag? Hoe creëer je in je buurt het juiste beeld over je lokaal 
dienstencentrum?

 
 
 
 

•  Bepaalde activiteiten binnen het lokaal dienstencentrum zijn niet voor iedereen 
financieel toegankelijk. Het bestuur wil hierin tegemoet komen. Welk beleid 
moet het lokaal dienstencentrum hiervoor uitwerken? Moet het dienstencentrum 
kortingen aanbieden aan iedereen of enkel aan specifieke doelgroepen, moeten alle 
activiteiten goedkoper worden of slechts enkele… Welke argumenten zijn hierbij 
doorslaggevend? 

 
 
 
 

•  Het lokaal dienstencentrum moet ten allen tijde beschikbaar zijn. Maar wat 
betekent dit concreet? Moet men op elk moment van de dag bij de centrumleider 
kunnen aankloppen met specifieke vragen of gewoon voor een babbeltje? 
Moet het lokaal dienstencentrum inspelen op de veranderende zorgnoden door 
bijvoorbeeld ook te openen tijdens het weekend of later op de avond?



9Slotfiche:  
Pionieren versus rentenieren
Bekijk nu alles eens in z’n geheel.  
Overloop de voorafgaande scores en beoordeel dan dit laatste inspiratiepunt.

  Binnen de lokale dienstencentra is er veel enthousiasme en 
creativiteit om initiatieven op te starten. Hoe ver gaat het lokaal 
dienstencentrum hierin? 

  Moet het lokaal dienstencentrum zichzelf en haar werking 
steeds opnieuw heruitvinden of mag het surfen/rentenieren 
op een goed draaiend bestaand aanbod? Biedt het lokaal 
dienstencentrum antwoord op de (veranderende) noden in  
de buurt?

  Kan de centrumleider met de keuzes die hij/zij maakt voor het 
lokaal dienstencentrum het beleid beïnvloeden? Kan hij/zij wegen 
op het bestuur? 

  Durft de centrumleider met het lokaal dienstencentrum 
‘positie innemen’? Hoe duidelijk en ambitieus zijn de 
doelstellingen geformuleerd? 

  Welke rol speelt het lokaal dienstencentrum binnen het lokaal 
sociaal beleid? Worden er linken gelegd met andere thema’s 
binnen de gemeente, bijvoorbeeld mobiliteit, cultuur, …  
en hoe worden er linken gelegd?




