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Lokale dienstencentra (LDC) 

1.1 Situering  

Lokale dienstencentra hebben de opdracht om activiteiten van informatieve, vormende of recreatieve aard 

te organiseren die de zelfredzaamheid versterken van personen met een beginnende zorgbehoeften. Naast 

deze activiteiten is men verplicht een minimum aantal diensten aan te bieden, al dan niet in samenwerking 

met andere organisaties: hygiënische zorg, warme maaltijden, hulp bij boodschappen, buurthulp en 

initiatieven ter ondersteuning van de mobiliteit.  

In Brussel gelden enkele specifieke erkenningsvoorwaarden met betrekking tot het aantal te organiseren 

activiteiten. De Brusselse lokale dienstencentra zijn eveneens gemachtigd om multidisciplinair overleg te 

coördineren wanneer er naast de mantelzorg meerdere professionele zorgverleners en/of vrijwilligers 

betrokken zijn en nood is aan overleg. De lokale dienstencentra versterken op dit vlak de regionale 

dienstencentra en worden op dezelfde wijze voor deze werkzaamheid gesubsidieerd. Aanvullend worden 

de Brusselse lokale dienstencentra betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die hen 

een bijkomende opdracht als onthaalpunt toebedeelt.  

1.2 Berekening en actuele invulling van de programmatie 

Volgens de programmatiecriteria kan per schijf van 15.000 inwoners een lokaal dienstencentrum worden 

opgericht. Rekening houdend met de 30% norm voor Brussel uit het Vlaams regeerakkoord, betekent dit 

een programmatie van 24 dienstencentra.  

Anno 2016 zijn er 19 LDC’s actief waarvan 15 erkend door de Vlaamse overheid en 4 met een voorlopige 

erkenning.  

Tabel 1. Overzicht van de erkende en startende lokale dienstencentra per woonzorgzone 

 Woonzorgzone Erkend LDC -  VG Voorlopige erkenning 

1A Haren   
1B Neder-Over-Heembeek  Ado-Icarus 
1C Heizel   
1D Laken-Bockstael   
1E Noordwijk De Harmonie  
1F Vijfhoek West Het Anker  
1F Vijfhoek West Forum  
1G Vijfhoek-Oost /Europawijk   
1H Louizalaan   

2A Lambermont - Josaphat   
2B Helmet   
2C Brabantwijk Aksent - Schaarbeek  
2D Sint-Joost-ten-Node   
2E Evere Aksent - Evere  

3A Oudergem  Zoniënzorg - Zuid  
3B St-Lambrechts-Woluwe   
3C St-Pieters-Woluwe  Zoniënzorg - Noord 
3D Watermaal-Bosvoorde   

4A Etterbeek   Chambéry  
4B Elsene centrum   
4C Elsene Kastelein   
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 Woonzorgzone Erkend LDC Voorlopige erkenning 

5A Ukkel  Lotus 
5B Sint-Gillis    
5C Vorst  Miro  

6A Kureghem Cosmos  

6B Sint Guido - Scheut  Vives 
6C Peterbos   
6D Bergensestwg - Veeweyde De Kaai  

7A Koekelberg   
7B Oud Molenbeek Randstad  
7C Hoog-Molenbeek    Het Begin  

8A Jette Parkresidentie  
8B Ganshoren De Zeyp  
8C Sint-Agatha-Berchem Ellips  

 
TOTAAL 15 4 

 Programmatie 24  

 Rest  5  

 Totaal in prioritaire zones 10 2 

 % van programmatie in prioritaire 
zones 

50%  

 

 

 

 

Kaart 2. Spreidingskaart van de lokale dienstencentra 

 Prioritaire woonzorgzone met LDC 

 Prioritaire woonzorgzone zonder LDC 

Cursief   In ontwikkeling 
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1.3 Huidige situatie  

De Brusselse lokale dienstencentra hebben de afgelopen jaren een grote ontwikkeling gekend. Van 12 

centra in 2008 groeide hun aantal uit tot 19 in 2016, waarvan 15 met een Vlaamse erkenning en 4 met 

opstartsubsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

De dienstencentra hebben een uiteenlopende achtergrond en geschiedenis. De oudste dienstencentra 

vloeien voort uit het opbouwwerk in kansarme buurten tijdens de jaren ’90 en hebben een werking die zich 

uitgesproken richt tot de kwetsbare en kansarme bewoners uit de wijk. Andere centra zijn recent opgestart 

vanuit een groeiende nood die o.a. in de gemeenschapscentra en het verenigingsleven werd ervaren aan 

meer welzijns- en zorggericht aanbod voor (Nederlandstalige) ouderen.  

Een kenmerk dat alle Brusselse dienstencentra gemeen hebben, is dat ze worden uitgebaat door autonome 

vzw’s. Dit onderscheidt hen van de Vlaamse initiatieven die bijna alle zijn ingebed in een OCMW. De 

Brusselse dienstencentra kunnen bijgevolg niet rekenen op de ondersteuning en structuur van het lokaal 

bestuur. Om dit deels te compenseren voorziet de VGC in een structurele financiering van de Vlaams 

erkende dienstencentra.  

Het voordeel is dat lokale dienstencentra zich onafhankelijk en neutraal kunnen opstellen ten aanzien van 

partnerorganisaties en zorgactoren. Gezien hun lokale inbedding vormen ze een uitgelezen uitvalsbasis 

voor buurtgerichte zorg en laagdrempelige acties. Tweedelijnsorganisaties doen vaak op hen beroep om 

acties met of ten behoeve van ouderen te organiseren.  

De opdrachten die hen zijn toegewezen door de overheid en de hoge verwachtingen die men heeft, staan 

echter niet in verhouding tot de middelen die ze hiervoor ter beschikking krijgen. 

1.4 Perspectieven  

Een doelstelling in het concept van woonzorgzones is om minstens één lokaal dienstencentrum in elke 

woonzorgzone te ontwikkelen.  

De vooropgestelde programmatie van 24 lokale dienstencentra laat niet toe  om in elk van de 33 

woonzorgzone een Vlaams erkend lokaal dienstencentrum te ontwikkelen. Dit zou nochtans aangewezen 

zijn omdat ze in Brussel de spilpartners zijn in lokale woonzorgnetwerking. Zo nodig kan in woonzorgzones 

waar geen lokaal dienstencentrum is, gewerkt worden met antennes van bestaande voorzieningen.  

Op korte termijn zullen 19 erkende dienstencentra operationeel zijn in evenveel woonzorgzones en blijft er 

ruimte voor 6 centra. Voor de inbedding van deze initiatieven wordt best afgestemd met buurtgerichte 

initiatieven erkend door de GGC. Op termijn moet in elke woonzorgzone een (antenne van een) lokaal 

dienstencentrum actief zijn. In 15 woonzorgzones, waarvan 8 prioritaire, zijn geen initiatieven gepland. 

De Vlaamse overheid berekent de programmatie op basis van de bevolkingsprognoses over 5 jaar. Indien de 

huidige programmatienormen ongewijzigd blijven, (één lokaal dienstencentrum per begonnen schijf van 

15.000 inwoners) zal er in 2020 nood zijn aan 2 extra lokale dienstencentra. Tegen 2025 zou er nog een bij 

moeten komen.  

Tabel 2. Berekening verwachte programmatie Brusselse lokale dienstencentra 

   

 

 

 2013 2020 2025 

Bevolkingsaantal  1.155.941 1.257.890 1.295.796 

Verwachte toename  + 101.949 + 139.855 

x 30% (Brusselnorm) /15.000  2 3 (2,7) 
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Benchmarking Antwerpen 

Het OCMW van Antwerpen deelde het grondgebied van de stad op in 31 

(levensloopbestendige) wijken. Er werd rekening gehouden met de sociologische realiteit, 

fysieke en districtsgrenzen en gestreefd naar woongebieden met 10.000 tot 15.000 inwoners. 

Het aantal levensloopbestendige wijken werd bepaald door de programmatie van de lokale 

dienstencentra, zijnde 31 bij de opmaak van het Zorgstrategisch Plan Antwerpen. De lokale 

dienstencentra zullen als woonzorgkern voor de wijk fungeren. Het Zorgbedrijf Antwerpen 

baat momenteel officieel 29 lokale dienstencentra uit. 

1.5 Prioriteiten voor de toekomst  

  Actiepunt 1 De (opstartende) lokale dienstencentra versterken hun positie om hun 
basisopdrachten te vervullen en de haal- en brugfuncties uit te breiden naar 
woonzorgzones zonder dienstencentrum. 

Wat Het streven naar een territoriaal dekkend aanbod en een verdere invulling van de 
programmatie mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en levensvatbaarheid van 
de bestaande werkingen. De hoge verwachtingen moeten gepaard gaan met 
voldoende middelen die efficiënt worden ingezet.  

Hoe - Er worden samenwerkingsverbanden gesloten tussen de lokale dienstencentra 
voor de efficiënte uitvoering van hun diensten en activiteiten.  

- Er wordt prioriteit gegeven aan de uitbreiding van de haal-en brengfuncties - al 
dan niet via antennes van bestaande dienstencentra - naar de 8 prioritaire 
woonzorgzones zonder lokaal dienstencentrum, nl: 

- Haren 
- Laken-Bockstael  
- Heizel 
- Schaarbeek - Helmet  
- Sint-Joost-Ten-Node 
- Peterbos 
- Koekelberg 

- De verplichting over het aantal te organiseren activiteiten wordt versoepeld 
zodat meer flexibiliteit ontstaat in de organisatie van het aanbod en dit beter 
tegemoet komt aan specifieke verwachtingen van de buurt en de ouderen / 
zorgbehoevenden die er wonen. 

Te betrekken partners - BWR - Brusselse Ondersteuning Dienstencentra  
- Individuele lokale dienstencentra 
- Vlaamse overheid / VGC 

 

  Actiepunt 2 De lokale dienstencentra vormen de draaischijf van een lokaal woonzorgnetwerk en 
krijgen meer slagkracht om bewoners te begeleiden en te ondersteunen  in de 
vermaatschappelijking van de zorg   

Wat  De vermaatschappelijking van de zorg betekent dat zo veel mogelijk mensen in de 
vertrouwde omgeving van hun sociale netwerk zorg krijgen. Dit vraagt een sterke 
samenhang en afstemming tussen vrijwillige, informele en formele zorg. De lokale 
dienstencentra worden het zorgknooppunt en staan in voor de zorgregie. Hun lokale 
werking garandeert nauw contact met de wijkbewoners, plaatselijke diensten en 
voorzieningen. Een draaischijffunctie in het lokale netwerk vergt bijkomende 
erkenning, middelen en flexibiliteit.. 
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Hoe Er worden middelen vrij gemaakt voor casemanagement en individuele zorgregie in 
de dienstencentra - zie actiepunt 18. 

De Brusselse Lokale Dienstencentra worden expliciet opgenomen als actor van het 
woonzorgnetwerk in de uitvoering van het Vlaams Woonzorgdecreet.  

De lokale dienstencentra worden actief betrokken bij de ontwikkelingen van 
zorgzame wijken, o.a. door de inschakeling in projecten actief zorgzame buurt en de 
uitbouw van informele zorgnetwerken. 

Een verdere uitbouw van de zorgknoopfunctie en het digitale communicatieplatform 
voor gebruikers en professionelen.  

De lokale dienstencentra worden aangemoedigd om samenwerkingsverbanden aan 
te gaan met lokale partners en overheden. 

Te betrekken partners - Kenniscentrum Woonzorg Brussel  
- BWR - Brussels Ondersteuning Dienstencentra 
- Brussels Overleg Thuiszorg 
- Individuele lokale dienstencentra 
- Vlaamse overheid 

 

 

 


