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Inleiding 

 
Sinds 2009 is onze vzw Zoniënzorg bezig met de uitbouw van 2 Lokale Dienstencentra (LDC Noord in Sint-Pieters-

Woluwe en LDC Zuid in Oudergem).  

LDC Noord werd uitgebouwd in de lokalen van het Gemeenschapscentrum Kontakt, maar door de belangrijke eisen 

rond infrastructuur kon een erkenning in dat gebouw niet gebeuren. In 2013 kreeg de vzw Zoniënzorg van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie een erfpacht over de achterbouw op de site van GC Kontakt (Koetshuis genoemd), met als 

doel dit te verbouwen tot een volwaardig Lokaal Dienstencentrum. Op 29 november 2016 verkregen we eindelijk 

goedkeuring voor ons masterplan, alsook de daarbij horende subsidiebelofte.  

De verbouwingswerken gingen van start in 2017. Het doel was om de achterbouw (het koetshuis) om te vormen tot 

een volwaardig LDC, dat voldoet aan alle voorwaarden omtrent infrastructuur en de dagelijkse werking. De verhuis 

volgde begin 2019. Sindsdien is de uitvalsbasis van Zoniënzorg Noord in het gerenoveerde gebouw ’t Koetshuis in Sint-

Pieters-Woluwe. Zoniënzorg Noord heeft ook een antenne-werking in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

De aanvraag van de definitieve erkenning wordt in het jaar 2020 ingediend. De erkenningsvoorwaarden zijn gebaseerd 

op het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 van de Vlaamse Gemeenschap. De toepassing van de Vlaamse 

regelgeving in Brussel brengt uitdagingen met zich mee en is niet steeds evident. Daarom verzoeken wij de 

beleidsmakers om via de VGC en andere kanalen hier rekening mee te houden. 

Om in orde te zijn met alle erkenningsvoorwaarden wordt er gevraagd om een administratief basisdossier op te 

maken. Dit administratief basisdossier werd opgemaakt in het kader van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, 

conform artikel 7 van genoemd decreet, zijnde:  

Art.7 § 1. Iedere initiatiefnemer: 

1° maakt bij aanvraag van een voorafgaande vergunning of, indien geen voorafgaande vergunning 

moet worden aangevraagd, bij de aanvraag van een eerste erkenning voor de woonzorgvoorziening 

of vereniging, een administratief basisdossier over; 

 

2° legt bij de aanvraag van een erkenning die de eerste keer wordt ingediend een financieel plan 

voor over minstens drie jaar; 

 

3° houdt een boekhouding en maakt een jaarrekening op conform de toepasbare wettelijke 

bepalingen. De Vlaamse Regering kan het houden van een boekhouding en opmaken van een 

jaarrekening conform het Wetboek van Economisch Recht of de wet van 27 juni 1921 betreffende de 

verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen 

opleggen aan woonzorgvoorzieningen of verenigingen die daartoe niet verplicht zijn. De Vlaamse Regering kan 

bijkomende specifieke rapporteringsverplichtingen opleggen;  

 

4° meldt belangrijke strategische beslissingen die een impact hebben op de structuur, de werking en het bestuur van de 

initiatiefnemer, de woonzorgvoorziening of vereniging. Daarbij wordt uitgelegd op welke wijze erover gewaakt is dat de 

continuïteit van de zorg en ondersteuning verzekerd is. De Vlaamse Regering kan de procedure voor die aanmelding 

bepalen. Onder strategische beslissingen wordt limitatief verstaan:  

a) beslissingen om kapitaal vertegenwoordigende effecten te verwerven van een andere onderneming, voor een 

bedrag van minstens 5% van het eigen vermogen van de initiatiefnemer;  
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b) fusies van woonzorgvoorzieningen, verenigingen of initiatiefnemers evenals splitsingen en gelijkgestelde 

verrichtingen;  

c) overdrachten van algemeenheid of bedrijfstak;  

d) de overdracht van of het vestigen van zakelijke rechten op de gebouwen waarin de woonzorgvoorziening of 

vereniging is gevestigd;  

e) een verandering van een meerderheid van de stemrechten in de algemene vergadering en het 

bestuursorgaan van de woonzorgvoorziening en vereniging;  

f) de wisseling van de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van een woonzorgvoorziening 

of vereniging;  

 

5° stelt een code voor goed bestuur op, keurt die goed en leeft die na;  

 

6° leeft bestaande verplichtingen en regelgeving na.  

 

Het administratief basisdossier, vermeld in het eerste lid, 1°, bevat volgende elementen:  

1° de voorgenomen activiteiten;  

2° de organisatiestructuur;  

3° de feitelijke leiding;  

4° de verwantschappen en nauwe banden met andere personen;  

5° een code voor goed bestuur voor de initiatiefnemer.  

 

Het administratief basisdossier, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt actueel gehouden en is steeds raadpleegbaar door 

de Vlaamse Regering op aanvraag. Het administratief basisdossier is openbaar raadpleegbaar op de website van de 

woonzorgvoorziening of vereniging, wat betreft de onderdelen 1°, 2° en 3°. Daarnaast wordt op de website van de 

initiatiefnemer, woonzorgvoorziening of vereniging een gebruikersvriendelijke samenvatting weergegeven van de code 

voor goed bestuur.  

 

De code voor goed bestuur, vermeld in het eerste lid, 5°, is afgestemd op de aard, grootte en eigenheid van de 

initiatiefnemer, woonzorgvoorziening of vereniging en bevat minstens volgende elementen:  

1° missie en visie;  

2° duidelijke bepalingen rond bevoegdheden, taakafbakening, rechten en plichten, voorwaarden, samenstelling 

van de algemene vergadering, raad van bestuur, adviserende comités, directie en andere organen;  

3° maatregelen rond transparantie van de structuur, de kwaliteit en het prijsbeleid;  

4° het betrekken van stakeholders. 
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Voorgenomen activiteiten en diensten 

 
Het lokaal dienstencentrum heeft een uitgebreid aanbod aan diensten en activiteiten. Het aanbod aan diensten wordt 

over de hele vzw georganiseerd. De andere (informatieve, recreatieve, …) activiteiten worden per centrum 

georganiseerd, maar er kunnen ook samenwerkingen tussen de dienstencentra onderling en met externe partners 

plaatsvinden. 

 Doelgroep 
Het lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Door het aanbod in 

het dienstencentrum worden ze aangemoedigd in hun zelfredzaamheid . Dit draagt er op hun beurt toe bij dat deze 

mensen langer thuis blijven wonen en veel minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten. Onze vzw is er 

voor senioren, mantelzorgers, kwetsbare personen, vrijwilligers en alle andere potentiële gebruikers. 

 Diensten 

2.1. Dienstverlening van hygiënische aard: Pedicure en schoonheidsverzorging 

Zoniënzorg Noord werkt samen met Mapeli. Dit is een samenwerking van enkele schoonheidsspecialistes. Wij werken 

concreet samen met Katelijne Declercq in Sint-Pieters-Woluwe en Lieve Verhaert in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zij 

hebben een achtergrond in (medisch) pedicure en schoonheidsspecialisatie en kwamen maandelijks op de twee 

locaties langs (12x in Sint-Pieters-Woluwe, 12x in Sint-Lambrechts-Woluwe). 

Voor de pedicure wordt een prijsdifferentiatie gehanteerd voor mensen met het OMNIO-statuut. De andere 

verzorgingsmogelijkheden worden als eerder luxe-verzorging beschouwd, waardoor we hier geen prijsdifferentiatie 

hanteren. Sommige ziekenfondsen komen ook tussen voor pedicure. Hierover worden de mensen naargelang hun 

situatie (afhankelijk van ziekenfonds, leeftijd, diabetespatiënt,…) geïnformeerd.  

In cijfers: 

In Sint-Pieters-Woluwe waren er in 2019 gemiddeld per maand 3,55 pedicures, 1,91 manicures, 2,82 epilaties en 0,18 

gelaatsverzorgingen. U vindt hieronder een overzicht per maand: 
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Een evolutie van de voorbije jaren kan u hieronder terugvinden: 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Totaal aantal 

verschillende 

deelnemers 

17 20 18 25 17 22 10 29 28 

Pedicure en 

verzorgingsdagen 
11 12 11 12 12 12 12 12 9 

Pedicure 39 35 57 79 75 51 36 51 36 

Manicure 21 23 21 33 43 34 29 17 21 

Epilatie 2 22 19 27 14 9 10 5 9 

Gelaatsverzorging 31 11 6 8 13 7 8 11 10 

 

In Sint-Lambrechts-Woluwe waren er in 2019 gemiddeld per maand 7,58 pedicures, 0,58 manicures, 0,33 epilaties en 

0 gelaatsverzorgingen. U vindt hieronder een overzicht per maand: 

 

Een evolutie van de voorbije jaren kan u hieronder terugvinden: 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Totaal aantal verschillende 

deelnemers 16 24 19 19 19 21 20 21 

Pedicure en 

verzorgingsdagen 
12 12 12 11 11 11 11 11 

Pedicure 96 105 90 79 73 62 43 49 

Manicure 7 12 10 10 10 9 4 8 

Epilatie 0 1 12 9 10 5 4 1 
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Gelaatsverzorging 4 0 0 0 0 0 0 2 

 

 

 

Conclusie: In Sint-Pieters-Woluwe zien we een grote verdeling van de diensten. Het feit dat Katelijne Declercq 

Schoonheidsspecialiste is (en geen podologe zoals Lieve Verhaert) kan hiervoor een verklaring zijn. In Sint-Lambrechts-

Woluwe wordt er voornamelijk naar pedicure gevraagd. Er is hier ook een grotere vraag naar de diensten van de 

schoonheidsverzorging dan in Sint-Pieters-Woluwe (107 diensten tegenover 93). 

2.2. Warme maaltijden 

 

 maandag donderdag 

Januari 16.75 13.75 
Februari 20.25 21.75 

Maart 22.75 22.66 
April 16.75 18 
Mei 18.5 14.75 
Juni 14.33 14 
Juli 11.6 11.5 

Augustus 15 12 
September 16.4 18.66 

Oktober 19.5 19.2 
November 22 23 
December 18.25 23 

TOTAAL 17.67 18.05 

 

Er worden warme maaltijden georganiseerd in Sint-Pieters-Woluwe op maandag- en donderdagmiddag. Zoniënzorg 

vzw hanteert nog steeds een prijsdifferentiatie voor mensen met een Omniostatuut bij het ziekenfonds wanneer de 

maaltijden bij de traiteur worden besteld of zelf gekookt worden. Dit is een eerlijke manier om de maatschappelijk 

zwakkere bewoners van de buurt te betrekken. 

 

Bij Zoniënzorg Noord wordt er gebruik gemaakt van 3 manieren om het eten te voorzien: 

1) Een intergenerationele samenwerking waar er studenten van het centrum leren en werken van het Don 

Bosco Instituut koken voor ons. 

2) Bestellen bij Traiteur CSD die de maaltijden in het centrum komen leveren; 

3) Samen met vrijwilligers zelf koken. Dit wordt benoemd als “Maaltijd van het huis”; 

In de tabel en de grafiek hierboven ziet u per maand een overzicht van het gemiddeld aantal personen dat kwamen 

eten in LDC ’t Koetshuis op maandag en op donderdag. De maaltijden van het huis zijn hier niet ingerekend. 

Conclusie: De “zomerdip” verklaart zich door die tijdelijke samenwerking met traiteur met minder succes en ook 

vakantieafwezigheid van sommige gebruikers. 

2.3. Sociale vervoersdienst voor de LDC’s  

Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met Zoniënzorg Zuid. De aangehaalde cijfers en grafieken zijn een 

totaal van Zoniënzorg Noord en Zoniënzorg Zuid. 
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Kilometers: gemiddeld 1800km/maand. 

Vooral vervoer naar eigen activiteiten. Steeds minder tijd voor individueel vervoer. Meer mensen hebben nood aan 

vervoer om tot bij ons te geraken. 

Auto heeft 6 zitplaatsen, maar slechts 4 plaatsen zijn bereikbaar. De achterste 2 plaatsen zijn fysiek ontoegankelijk 

voor velen. Daardoor rijdt onze auto niet zo efficiënt meer. 

Vragen uit Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe, maar ook uit 

Tervuren en Kraainem. 

Bij overbevraging van de wagen van Zoniënzorg hebben we een pool aan vrijwilligers die kunnen rijden. Vooral met 

hun eigen wagen. Zij worden voornamelijk ingezet voor individueel vervoer, of bij zeer grote activiteiten (eetfestijn, 

kerstfeest,…). Deze mensen krijgen een kilometervergoeding volgens de wettelijke regeling.  

Doorverwijzingen: voornamelijk naar Patients Assistance (Franstalige vrijwilligersdienst uit Jette voor niet-dringend 

medisch vervoer), in mindere mate naar Sociaal Vervoer Brussel (planning zit vol) en de gemeentelijke 

vervoersdiensten (Wolubus of minder-mobielencentrale Watermaal-Bosvoorde) omwille van instapvoorwaarden en 

onvoorspelbaarheid van beschikbaar zijn. Nieuw te ontdekken dienst: Autocoeur Watermaal-Bosvoorde. 

Het probleem van mobiliteit in Brussel wordt opgenomen op het overleg met alle Brusselse LDC, aangezien dit een 

gedeelde problematiek is voor heel het gewest. 

Financieel: Gebruikers betalen €1.5/rit (dus €3 heen-en terug) voor vervoer naar eigen activiteiten. Vermindering op 

basis van Omnio-statuut: €1/rit (€2 h/t). Individueel vervoer kost €0.65/km, met €1.5 instapkost. 

 
Omzet-vergelijking 2017-2019, per kwartaal. 

Totale omzet 2019: €3.479,42, totale kosten: €4.563,35: €1.083,93 verlies. 

Kosten zijn voornamelijk voor tankbeurten, maar ook de verzekering (€1445) en het onderhoud van de wagen kosten 

veel. 

2.4. Hulp bij boodschappen/ondersteuning aan huis 

Ook deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met Zoniënzorg Zuid. De aangehaalde cijfers en grafieken zijn 

een totaal van Zoniënzorg Noord en Zoniënzorg Zuid. 

Individuele boodschappen (via sociale economie): 15 gebruikers, waarvan 8 met de auto, die meerdere keren per jaar 

hulp vragen. De frequentie is afhankelijk van de gebruiker en zijn noden. 
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Taken: hulp bij boodschappen in de winkel of op de markt, wasserette, wandelhulp naar dokter/kiné, bezoekje aan 

huis. 

Groepsboodschappen 0. 

Punctuele (dringende) boodschappen: 3 (bankbezoek, dringend naar apotheek) 

 

 Activiteiten 

3.1. Activiteiten van algemeen-informatieve aard 

Informatiemomenten 

 

 2016 2017 2018 2019 

Aantal infosessies 13 13 13 8 

Aantal deelnemers 112 173 154 83 

 

Conclusie: Omwille van de verhuis, de openingsrecepties en de viering van 10 jaar Zoniënzorg op een paar maanden 

tijd, is er in die periode geen infosessie of workshop georganiseerd. Hierdoor ligt het aantal deelnemers ook lager. 

Sint-Pieters-Woluwe 

 Datum Onderwerp Aantal 

deelnemers 

Partner 

1 24/01 Infosessie zeepproducten 15 / 

2 07/02 Maak jouw koffer zonder stress 16 / 

3 11/2 Infosessie verhuis 21 / 

3 18/02 Workshop Make up 6 / 

4 29/04 Workshop Luchtpijp 5 Christelijke mutualiteit en 

beweging.net 

5 26/09 Infosessie Goed slapen 6 Socialistische mutualiteit 

6 17/10 Infosessie “Wat te doen bij…” 8 / 

7 14/11 Infosessie Diabetes  6 Socialistische mutualiteit 

 

Bekendmaking activiteiten 

 

1. Maandelijkse informatiebrochure  

2. Flyers per activiteit  

3. Publicaties in maandblad GC Kontakt en GC Op-Weule  
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4. Algemene folder Zoniënzorg  

5. Sociale media: Facebookpagina  

6. Maandelijkse nieuwsbrief via e-mail  

7. Website www.zonienzorg.be  

Totaal 7 soorten 

 

3.2. Activiteiten van recreatieve aard: 

Permanent aanbod 

De ontmoetingsruimte is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. Het volgende permanente aanbod ligt ter 

beschikking: 

 Gezelschapsspelen 

 Tijdschriften 

 Creatief materiaal 

 Brei- en haakmateriaal 

 Hometrainer 

 Dvd’s 

 Openbare wifi 

 Tv-toestel 

 Relax-zetels 

 

Recreatieve activiteiten in het DC 

 Totaal aantal 

Recreatieve activiteiten in het DC 72 

Deelnemers aan recreatieve activiteiten in het DC 788 

Recreatieve activiteiten in een andere locatie 16 

Deelnemers aan recreatieve activiteiten in een andere locatie 436 

Activiteiten in samenwerking met andere partners 12 

Partners: LDC ZZ Zuid, GC Kontakt, Brede School, GO! De Zonnewijzer, GC Wabo, GC Den Dam, 
… 

 

Totaal aantal recreatieve activiteiten 

 2017 2018 2019 

Activiteiten 99 81 88 

Bezoekers 922 783 1224 

 

Min. 5 soorten (aanvinken) 

1. Cultureel  

2. Eten en drinken  

3. Ontspanning  
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4. Beweging  

5. Uitstappen  

6. Intergenerationeel  

Totaal 5 soorten 

 

 

 

 

Overzicht recreatieve activiteiten per soort 

 

Sint-Pieters-Woluwe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buitenshuis 
 

Soort Aantal Beschrijving deelnemers Partner 

Soort Aantal Beschrijving deelnemers Partner 

1 Cultureel 
1 Luc Steeno concert Totaal: 18 n.v.t. 

1 Openingsfeest 150 (schatting) n.v.t. 

2 Eten en drinken 

12 Zoete namiddag 
Totaal: 155 

Gemiddeld: 15,5 
n.v.t. 

3 Apéro 

2x geannuleerd, 

1x 6 aantal 

deelnemers 

N.v.t.  

2 
Feesten (10 jaar ZZ, 

kerstfeest) 

Totaal: 113 

Gemiddeld: 56,6 
LDC ZZ Zuid 

3 Ontspanning 

46 Spelletjesnamiddag 
Totaal: 284 

Gemiddeld: 6,2 
n.v.t. 

4 film 
Totaal: 32 

Gemiddeld: 8 
n.v.t. 

2 Bingo 
Totaal: 20 

Gemiddeld: 10 
n.v.t. 

4 Intergenerationeel 1 Wafels bakken 

Totaal: 10 

kinderen, 2 

gebruikers 

Brede school 

SPW 
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6 Eten en drinken 

3 

Feesten (Halloween, 

Lentefeest en 

Sinterklaasfeest) 

Totaal: 123 

Gemiddeld: 41 

LDC ZZ Zuid, 

GC Kontakt 

7 Maaltijd van het huis 
Totaal: 157 

Gemiddeld: 22,5 
n.v.t. 

7 Ontspanning 1 
Operette in het 

Kaaitheater 
Totaal: 12 

GC Wabo, LDC 

ZZ Zuid 

8 Intergenerationeel 4 Voorleesproject 
Totaal: 24 

Gemiddeld: 6 

Brede School, 

GO! De 

Zonnewijzer 

9 Cultureel 1 Opening LDC Waha +- 120 LDC ZZ Zuid 

 

3.3. Activiteiten van Algemeen Vormende aard 

Vormende activiteiten in het DC 

 Totaal aantal 

Vormende activiteiten in het DC 70 

Deelnemers aan vormende activiteiten in het DC 432 

 

 Totaal aantal 

Totaal aantal vormende activiteiten in een 
andere locatie 

219 

Totaal aantal deelnemers aan vormende 
activiteiten in een andere locatie 

2230 

Totaal aantal activiteiten in samenwerking met 
andere partners 

11 

Welke partners GC Kontakt, LDC ZZ Zuid, GC Op-Weule 

 

Totaal aantal vormende activiteiten 

 2017 2018 2019 

Activiteiten 50 101 289 

Bezoekers 233 790 2662 

 
5 soorten (aanvinken) 

1 Multimedia  

2 Beweging  

3 Creatief  

4 Ondersteunen zelfredzaamheid  
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Gedetailleerd overzicht algemeen vormende activiteiten  

5 Cultureel  

6 Uitstappen  

7 Ontspanning  

Totaal 6 soorten 

Soort Data Titel Locatie 
Aantal 
sessies 

Unieke 
deel-
nemers 

# deel-
names 

1 Multimedia 29/05, 27/06, 
17/07, 21/08, 
18/9, 16/10, 
27/11, 18/12 

Digicafé 
LDC ‘t 
Koetshuis 

8 13 27 

2 Creatief 9/05, 17/05, 6/06, 
13/6,  20/6, 3/10, 
24/10 

Tuinproject 
LDC ‘t 
Koetshuis 

7 8 40 

37 keer Boekbinden GC Kontakt 37 6 222 

37 keer 
Creatief 
Atelier 

GC Kontakt 37 5 185 

37 keer 
Aquarel 
Atelier 

GC Kontakt 37 8 296 

37 keer Naaiatelier GC Kontakt 37 12 444 

7/01, 14/01, 
21/01, 28/01, 
4/02, 11/02, 
16/02, 25/02, 
4/03, 11/03, 
18/03, 25/03, 
1/04, 8/04, 15/04, 
22/04, 29/04, 
6/05, 13/05, 
20/05, 27/05, 
3/06, 10/6, 17/06, 
24/06, 1/07, 8/07, 
15/07, 22/07, 
29/07, 5/08, 
12/08, 19/8, 
26/08, 29/08, 
2/09, 9/09, 16/09, 
23/09, 30/09, 
7/10, 14/10, 
21/10, 28/10, 
4/11, 11/11, 
18/11, 25/11, 
2/12, 9/12, 16/12 

Wolcafé & 
spelletjes-
namiddag 

LDC ‘t 
Koetshuis 

51 16 349 

5 Uitstappen 28/03 
Uitstap 
Rozentuin 
Coloma 

Sint-
Pieters-
Leeuw 

1 11 11 
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Conclusie: 

De stijging in het aantal activiteiten en het aantal deelnemers is door het toevoegen van de activiteiten in 

samenwerking met GC Kontakt. Als we geen rekening houden met die activiteiten, dan zitten we in dezelfde trend als 

vorig jaar. Dit ondanks de verhuis.  

3.4. Activiteiten georganiseerd in samenwerking met Zoniënzorg Zuid 

Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Zoniënzorg Zuid. De aangehaalde cijfers en grafieken 

zijn een totaal van Zoniënzorg Noord en Zoniënzorg Zuid. 

 

Eetfestijn 

Jaarlijks spaghettifestijn ten voordele van de sociale vervoersdienst van Zoniënzorg. 

Opbrengst: €1750 (moeilijk exact te berekenen, door levering drank brouwer die mee vervalt in de reguliere 

dranklevering). 

140 inschrijvingen.  

Topploeg van 17 vrijwilligers. 

 

Uitstappen 

24/4: Floraliën: 0 deelnemers 

7/5: Hallerbos: 5 deelnemers 

25/6: Coloma: 10 deelnemers 

12/9: zeereis: 25 deelnemers 

20/12: operette aangeboden door VGC: 13 deelnemers 

 

Gezamenlijke Feesten 

22/8: zomerse middag (10 jaar Zoniënzorg): 65 deelnemers 

31/10: Halloween: 33 deelnemers 

24/12: kerstfeest: 52 deelnemers 

 
 
 
  

12/09 
Uitstap 
naar 
Oostende 

Oostende 1 24 24 

18/01, 28/01, 
18/3, 29/4 

Workshop 
“Make-up” 

GC 
Kontakt, 
nadien LDC 
‘t 
Koetshuis 

4 5 16 

6 Beweging 
36 keer 

Conditiegy
m 

GC Kontakt 36 15 540 

32 keer 
Kundalini 
Yoga 

GC Kontakt 32 15 480 

14/10 T-Dansant 
GC Op-
Weule 

1 28 28 
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Organisatiestructuur 

 

 Aantal functies  
 
(in voltijds equivalenten) 
 

Functie Voltijds equivalenten Aantal personeelsleden 

Coördinator 0,2 1 (zelfde werknemer als 
centrumleider zuid) 

Centrumleider (Zuid) 0,8 1 (zelfde werknemer als coördinator) 

Centrumleider (Noord) 1 1 

Administratief medewerker en 
animator (zuid) 

1 1 

Administratief medewerker en 
animator (noord) 

1 1 

 
In het kader van projecten kunnen  tijdelijk extra personeelsleden aangeworven worden. 
In het kader van het sociale economie-project specifiek, worden verschillende art 60 medewerkers tewerkgesteld via 
verschillende OCMW’s. Deze worden verdeeld over beide LDC van Zoniënzorg. Het minimaal aantal is niet gedefinieerd 
voor onze vzw, maar in de praktijk stellen we meestal 3 VTE aan het werk. 
 

Functie Voltijds equivalenten Aantal personeelsleden 

   

Boodschappendienst Vacature staat nog open Vacature staat nog open 

Chauffeur sociaal vervoer en 
logistieke hulp 

1 (0,5 voor LDC Noord en 0,5 voor 
LDC Zuid) 

1 

Polyvalent medewerker en logistieke 
hulp 

Vacature staat nog open Vacature staat nog open (liefst 2) 

 

 Functieomschrijvingen 
 

Hieronder vindt u de functieomschrijvingen terug. De functieomschrijving van de centrumleider vindt u terug bij de 
feitelijke leiding. 
 

2.1. Administratief medewerker en animator 

a.  Doel van de functie 

Ondersteuning van de centrumleider bij de praktische organisatie van het dienstencentrum. 
b. Taken 

Praktische ondersteuning bij activiteiten  
Praktische ondersteuning bij programmatie 
Administratie: facturatie en boekhouding 
Promotie: opstellen van flyers en folders 

 

2.2. Chauffeur en logistieke hulp (art.60) 

a. Doel van de functie 
Sociaal vervoersproject 
Ondersteuning van de centrumleider bij de praktische organisatie van het dienstencentrum 
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b. Taken 
In kader van ons sociaal vervoersproject: rij-opdrachten uitvoeren volgens instructies en planning + onderhoud 
van de wagen  
In kader van ondersteuning bij activiteiten: praktische ondersteuning bij activiteiten (opdienen, afwassen, 
kleine boodschappen doen…) 
Signaleren van problemen bij gebruikers en/of de sociale vervoersdienst zelf aan de centrumleider 
 

2.3. Logistieke medewerker en poetshulp (art 60) 

a. Doel van de functie 
Ondersteuning van de centrumleider bij praktische organisatie van het dienstencentrum, met accent op 
logistieke taken en poetsen 

b. Taken 
Inschrijvingen voor activiteiten en diensten. Ondersteuning bij praktische organisatie van activiteiten: 
Opdienen, afwassen, kleine boodschappen doen en schoonmaken van kantoor en ruimtes waar Zoniënzorg 
gebruik van maakt. 
 

 
Noot: op basis van ieders talenten, kunnen extra taken worden opgenomen.  
 

 Begeleiden en bijsturen van het personeel 
 

Gebeurt teamgericht via: 
 

 Personeelsvergadering (heel het team, met inbegrip van de Art 60 medewerkers) 

 Stafvergadering (beide centrumleiders van de vzw met de andere vaste werknemers) 

 Overleg van de centrumleiders van de vzw 

 briefingen in groep 
 

Gebeurt individueel via: 
 

 functioneringsgesprek 
 

Definitie: Het functioneringsgesprek is een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek tussen een medewerker en 
zijn/haar rechtstreekse verantwoordelijke dat de begeleiding van de medewerker naar de optimale 
uitoefening van de functie beoogt. Tijdens het functioneringsgesprek worden ook de competenties 
vastgelegd die van toepassing zijn op de taakinhoud van het personeelslid. De centrumleider voert dit 
gesprek met de hierboven omschreven personeelsleden. Het dagelijks bestuur (of een delegatie ervan) voert 
dit gesprek met de centrumleider. 
 

 mondelinge informele gesprekken 
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 Organigram 
 

De onderstaande organigram geeft een overzicht van de structuur van de hele vzw. 
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Feitelijke leiding 

 
 
De feitelijke leiding gebeurt in het lokaal dienstencentrum Zoniënzorg Noord door de centrumleider. Hij of zij 
wordt nauw ondersteund door de coördinator (1/5 VTE), de voorzitter en het Dagelijks Bestuur. 
 
Hieronder vindt u de functieomschrijving van de centrumleider terug, evenals de gegevens van de centrumleider, 
coördinator en de voorzitter. 
 

 Functieomschrijving centrumleider 
 

Doel van de functie 
Leiden, uitbouwen en coördineren van de organisatie binnen de uitgestippelde beleidsdoelstellingen.  
 

Taken 
De centrumleider krijgt leiding van de voorzitter en de leden van de raad van beheer.  De centrumleider werkt 
samen met de andere personeelsleden van het dienstencentrum, zij heeft daarbij een coördinerende rol.  
Als centrumverantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum heeft de centrumleider de dagelijkse leiding en 
verantwoordelijkheid van het lokaal dienstencentrum voor wat betreft:  
 

 Activiteiten: het plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse activiteiten van het lokaal 
dienstencentrum; verzekeren van de werking van het lokaal dienstencentrum binnen de decretale besluiten die 
van toepassing zijn; in overleg formuleren van voorstellen tot uitbouw van het centrum naar de raad van beheer 
toe.  

 Planning en evaluatie van de gedelegeerde taken, in overleg met het betreffende team of werkgroep. 

 Personeel: de centrumleider heeft een coördinerende rol bij het organiseren van activiteiten waarbij 
steeds een beroep kan gedaan worden op de andere personeelsleden.  

 Administratie en financiën: verzekeren van de werking van het LDC binnen de decretale besluiten die van 
toepassing zijn; opvolging van regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie; opmaken van de jaarverslagen en de financiële verslagen in functie van de subsidiëring 
vanuit de diverse overheden; regelmatige verslaggeving over de werking en financiële situatie van het lokaal 
dienstencentrum aan de Raad van Beheer, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering. 

 Extern: vertegenwoordigen van het LDC in externe organisaties en samenwerkingsverbanden (BWR, BOD, 
BOT, Gemeenschapsraden GC WaBo en GC Den Dam, Sociale Coördinaties, Lokaal Cultuurbeleid Oudergem)  

 Beheer van het gebouw 
 

Verantwoordelijkheden  

 eindverantwoordelijkheid betreffende de gedelegeerde taken  

 gedeelde verantwoordelijkheid in verband met het functioneren van het dienstencentrum  

 signaleren van problemen bij klanten, vrijwilligers en personeelsleden van het dienstencentrum en deze ter 
bespreking voorleggen aan het team DC en waar nodig doorverwijzen naar andere organisaties. 
 

Noot: op basis van ieders talenten, kunnen extra taken worden opgenomen. 
 

 Gegevens huidige centrumleider 
 
Voor- en achternaam: Laurien De Sutter 

Kwalificatie: Bachelor sociaal werk met afstudeerrichting Maatschappelijk Werk 

Telefoonnummer: 0471/50.39.09 

E-mailadres: laurien.desutter@zonienzorg.be 

 

mailto:laurien.desutter@zonienzorg.be
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 Hoofd van de vzw 
 
Naast de centrumleider volgen de coördinator en de voorzitter van de vzw de huidige werking nauw op. 

 

Gegevens coördinator: 

Voor- en achternaam: Dennis Marcelis 

Kwalificatie: Bachelor sociaal-cultureel werk en master Politieke Wetenschappen 

Telefoonnummer: 0479/81.64.12 

E-mailadres: dennis.marcelis@zonienzorg.be 

 

Gegevens voorzitter : 

Voor- en achternaam: Wim Vanobberghen 

  

mailto:dennis.marcelis@zonienzorg.be
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De verwantschappen en nauwe banden met andere personen 

 

De externe overlegstructuren van het lokaal dienstencentrum - hier omschreven - zijn alle vormen van overleg die zich 
niet enkel beperken tot het eigen personeel van het lokaal dienstencentrum. Hieronder vallen eveneens de 
samenwerkingsverbanden, zowel de permanente als de occasionele.  
  

 Bovenlokale Samenwerkingsverbanden  
  

Zelfsturend Overlegteam Dienstencentra (ZOTD):  
Doelstelling:   
- Uitwisselen van informatie;  
- Bepalen van gezamenlijke standpunten  
- Plannen van gezamenlijke activiteiten;  
- Behartigen van de belangen van de sector;  
Frequentie: maandelijks, uitgezonderd juli en augustus   
Deelnemers: centrumleiders van de Brusselse lokale dienstencentra (2-maandelijks met aanwezigheid van de 
VGC-administratie Welzijn)  
  
Overleg vzw Brussels Overleg Thuiszorg (BOT):  
Doelstellingen:   
- Uitbouwen van bovenlokaal, multidisciplinair overleg met alle organisaties en partners in de thuiszorg;  
- Initiatieven opzetten ter ondersteuning van de thuiszorg(partners);  
- Promotie en bekendmaking van de Vlaamse thuisverzorging in Brussel;   
- Fungeren als aanspreekpunt voor sectoren en voorzieningen die met de thuiszorg willen samenwerken (o.a. rond 
psychiatrische thuiszorg, ontslagmanagement ziekenhuizen, …);  
- Stimuleren van een betere samenwerking en hulpverlening rond het “bed van de patiënt” (o.m. via 
thuiszorgmeldpunten, zorgbemiddelaars en zorgplannen);  
- Deelnemen aan het lokaal zorgknooppuntoverleg voor kennismaking initiatieven in de buurt, intervisie over 
klantendossiers en netwerken met de lokale welzijnsactoren  
Frequentie: av: jaarlijks  
Doelgroep: Alle dienstencentra kunnen lid worden van de algemene vergadering van het BOT. In de raad van beheer zit 
een vertegenwoordiger voor de dienstencentra.  
In de algemene vergadering zitten alle Brusselse Nederlandstalige organisaties die zich bezighouden met de thuiszorg.  
  
Vereniging van Vlaamse lokale dienstencentra VVDC  
Het VVDC vertegenwoordigt zo goed als alle lokale dienstencentra in Vlaanderen en Brussel.  
Doelstellingen:  
- Belangenverdediging;  
- Beleidsvoorbereidend werk;  
- Vertegenwoordigingswerk;  
- Info-en servicetaken naar de leden en geïnteresseerden;  
- Tijdschrift ‘perspectief’  
 Frequentie: vier keer per jaar stuurgroep en jaarlijks algemene vergadering   
Deelnemers: De ZOTD-coördinator vertegenwoordigt alle aangesloten Brusselse lokale dienstencentra.  
  
  

 Lokale Samenwerkingsverbanden NOORD (Sint-Pieters-Woluwe en Sint-
Lambrechts-Woluwe)  

  

Zorgknooppunt Zoniënoverleg   
Doelstellingen:   
- Brengen op lokaal vlak Nederlandstalige partners i.v.m. thuiszorg bijeen;  
- Voorstellen van nieuwe lokale voorzieningen;  
- Doorverwijzing;  
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- Concrete samenwerking;  
- Signaleren van hiaten in het werkveld  
Frequentie: Theoretisch maandelijks, in praktijk 3-4 keer per jaar  
Deelnemers: thuis- en woonzorgdiensten uit de wijk  
In 2015 lieten we de organisatie van dit overleg wel volledig over aan het BOT cfr. jaarverslag 2016.  
  
  

Beroepskrachtenoverleg (BKO) van Sint-Pieters-Woluwe en van Sint-Lambrechts-Woluwe  
Doelstellingen: Ongeveer één keer per maand komen alle (Nederlandstalige) beroepskrachten samen die aan het Lokaal 
Cultuurbeleid meewerken. Het Lokaal Cultuurbeleid is een soort samenwerkingsakkoord, gebaseerd op een document 
met een aantal doelstellingen die voor de periode te realiseren zijn.  
Frequentie: een keer per maand  
Deelnemers: De Nederlandstalige bibliotheek, het gemeenschapscentrum, de cultuurbeleidscoördinator, Zoniënzorg, 
jeugdhuisondersteuner en de Brede school-coördinator.  

 
 

Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren (CCCA) Sint-Pieters-Woluwe  
Doelstellingen: De Raadgevende Gemeentelijke Raad voor Senioren is gemeentelijk opgericht en heeft als doel het 
welzijn van senioren te bevorderen. Dit orgaan is raadgevend en heeft als missie advies en suggesties te uiten naar de 
autoriteiten toe over thema’s die het dagelijks leven van de senioren betreffen zoals bijvoorbeeld de veiligheid,  de 
mobiliteit, de huisvesting, de rustoorden, de vrije tijd,…  
Frequentie: 4 keer per jaar  
Deelnemers: Senioren uit de gemeente en/of leden van een vereniging met als doelpubliek de senioren.  
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 Andere samenwerkingsverbanden  
  

Wie?   Doel?   Inhoud?   

Voor de hele vzw  
  

CGG Brussel  
Psychologische ondersteuning  
voor gebruikers van het LDC  

Individuele begeleiding en 
doorverwijzing van gebruikers  

Home-Info Brussel  
Doorverwijzing in het kader van 
verhuis naar rusthuis  
  

Advies en oriëntatie bij de 
zoektocht naar een rusthuis 
door informatie te geven over 
rusthuizen, wetgeving, 
opnameprocedure,…  

Traiteur CSD  
Aanbieden van maaltijden in 
het LDC en aan huis.  

Leveren van maaltijden in het 
LDC en aan huis.  

Pedicure Lieve Verhaert  Hygiënische dienstverlening  
Maandelijks twee maal 
pedicure per LDC  

Verregaande contacten met 
OCMW’s van omliggende 
gemeenten   

Tewerkstelling sociale 
economie   

Medewerkers art.60 via OCMW 
actief in Zoniënzorg:   
- chauffeur  
- boodschappenhelpster  
- polyvalent medewerker  
- administratief medewerker  

Odisee  
Onderzoek en 
trajectondersteuning 
buurtanalyse  

Faciliteren en begeleiden van 
werkgroepen. Ondersteuning 
bij processen van co-creatie en 
actiegericht onderzoek.  

ZUID  

OKRA Oudergem, Davidsfonds,  
ziekenfondsen,  
WaBO+, LEIF, Jeugdhuis 
Alleman, Bibliotheek 
Hertoginnendal,…   

Activiteitenaanbod en 
dienstverlening uitbreiden  

Activiteiten organiseren (van 
informatieve, recreatieve en 
vormende aard): infosessies, 
”eten en feesten”, Swinging 
Sandwich, initiaties, …  

NOORD  

NOORD: Centrum Leren en 
Werken Don Bosco  

Intergenerationeel aspect  
Bereiding van maaltijden en 
groenondersteuning in het 
kader he moestuinproject.  

OKRA,  
ziekenfondsen,  
LEIF, Gemeenschapscentra, 
Jeugdhuisondersteuner, 
Bibliotheek, Brede School-
coördinator, 
Cultuurbeleidscoördinator, …  

Activiteitenaanbod en 
dienstverlening uitbreiden  

Activiteiten organiseren van 
informatieve, recreatieve en 
vormende aard.  
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Code voor goed bestuur 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de missie en visie; duidelijke bepalingen rond bevoegdheden, taakafbakening, 
rechten en plichten, voorwaarden, samenstelling van de algemene vergadering, raad van beheer, adviserende comités, 
directie en andere organen; maatregelen rond transparantie van de structuur, kwaliteit en prijsbeleid; de manier 
waarop wij onze stakeholders betrekken. 
 

 Missie en visie 
In 2019 zijn onze missie en visie ge-update door een werkgroep samengesteld uit afgevaardigden van de Raad van 
Beheer, vrijwilligers en de centrumleiders. 
 

1.1. Onze missie 

Zoniënzorg VZW is een lokaal dienstencentrum (LDC) erkend door het Vlaams woonzorgdecreet en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) in 4 gemeenten waarmee we 

flexibel en pluralistisch inspelen op de Brusselse en lokale realiteit. 

 

In 2009 richtten vier gemeenschapscentra de vzw op omwille van de groeiende zorg-/hulpvraag van steeds ouder 

wordende senioren in de regio en de bekommernis om dit doelpubliek langer zelfstandig thuis te laten wonen. Sinds 

enkele jaren rekent de vzw ook iedereen met een (beginnende) zorg-/hulpbehoefte tot zijn doelpubliek.  In 2010 

richtte Zoniënzorg 2 “LDC’s” op: Zoniënzorg Noord in Sint-Pieters-Woluwe met antenne werking in Sint-Lambrechts-

Woluwe en Zoniënzorg Zuid in Oudergem met antennewerking in Watermaal-Bosvoorde. 

 

Voor zijn doelpubliek organiseren de LDC’s diensten en activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid en sociale 

participatie en inzet op breed preventiebeleid om zodoende eenzaamheid te doorbreken en een zinvolle kwalitatieve 

levensinvulling te stimuleren. Het doelpubliek wordt omgeven door een integraal (sociaal/professioneel/zorg-

/welzijns-) netwerk.  

 

Zoniënzorg zet in op het samen brengen en het verbinden van mensen. Het benadert hierbij iedereen op een positieve 

manier en motiveert door individuele ondersteuning, door samenzijn, of door activatie als vrijwilliger. De nadruk ligt op 

de kwaliteiten van iedere persoon. De LDC’s willen vooral een familiale omgeving zijn voor iedereen die nood heeft aan 

een ‘tweede’ thuis. 

 

1.2. Onze visie 

De kernwaarden van de VZW zijn dat elk contact verloopt met oog op waardigheid, eigen verantwoordelijkheid en 

stimulering van mogelijkheden. Respect, verdraagzaamheid en laagdrempeligheid ziet zij als voorwaarden. Inspraak is 

gegarandeerd binnen haar structuren. Zoniënzorg heeft een preventieve en situationele signaleringsfunctie op micro 

(gebruikers en collega’s), meso (partners) en macro (maatschappij en beleid) niveau, waarbij de gebruikers centraal 

blijven staan. 
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Het integrale aanbod van de lokale dienstencentra (LDC’s) van Zoniënzorg ten behoeve van gebruikers, personeel, 

vrijwilligers, partners en andere actoren evolueert mee met de maatschappelijke ontwikkelingen, net zoals de 

toegepaste methodieken en beleid. 

 

De LDC’s spelen in op concrete en actuele omstandigheden, tegelijkertijd heeft de VZW de ambitie een duurzame 

werking als vaste waarde te integreren, in haar werkingsgebied. 

 

 Bevoegdheden en taakafbakening intern overleg en adviserende comités 
 
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de duidelijke bepalingen rond bevoegdheden, taakafbakening, rechten en 
plichten, voorwaarden, samenstelling van de algemene vergadering, raad van beheer, adviserende comités, directie en 
andere organen.  
 
Zoniënzorg is een vereniging zonder winstgevend doel. Het beleid wordt uitgewerkt en opgevolgd aan de hand van een 
algemene vergadering, dagelijks bestuur en interne overlegmomenten. 
 
Om de dagelijkse werking goed te organiseren, komen volgende interne overlegorganen samen: 

2.1. Algemene vergadering 

 
Frequentie: minimaal 2x per jaar 
Doelstelling en bevoegdheden: De algemene vergadering is een statutaire vergadering die jaarlijks de werking 
van het dienstencentrum evalueert en bijstuurt indien de leden het nodig achten. De Algemene Vergadering 
neemt de jaarrekeningen plus de begroting door en keurt ze goed. De strategie en visie van het 
dienstencentrum wordt eveneens uitgetekend door de algemene vergadering. De leden van de algemene 
vergadering kiezen voor de samenstelling van de raad van beheer. 
Deelnemers: Leden van de Algemene vergadering en centrumleiders 
 

2.2. Raad van bestuur 

 
Frequentie: minimaal 4x per jaar 
Doelstelling en bevoegdheden: Dit overlegorgaan is sturend voor alle bestuursbeslissingen. De leden van deze 
raad zullen sturen op volgende vlakken:  

 planning en evaluatie werking (inbegrepen externe samenwerking) 

 opvolgen afrekening/begroting 

 aanwerving, evaluatie en ontslag personeel 

 opvolgen beheer infrastructuur 

Deelnemers: Leden raad van beheer en centrumleiders 
 

2.3. Dagelijks bestuur 

 
Frequentie: maandelijks, behalve juli-augustus 
Doelstelling en bevoegdheden: aansturen dagelijkse werking en voorbereiden raad van beheer. Het dagelijks 
bestuur krijgt ook beslissingsmacht inzake personeelszaken (aanwerving/ontslag).  
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Deelnemers: delegatie van de Raad van Beheer: voorzitter, penningmeester, secretaris, waarnemend lid en de 
centrumleiders. 

2.4. Teamvergadering 

 
Frequentie: minimum maandelijks 
Doelstelling en bevoegdheden: plannen dagelijkse werking met personeel. Dit is ook de plaats om 
opmerkingen en suggesties door te geven over de dagelijkse werking. 
Deelnemers: alle personeelsleden (art.60-medewerkers inbegrepen) 

2.5. “Staf”overleg 

 
Frequentie: Ad hoc, minimaal twee-wekelijks 
Doelstelling en bevoegdheden: uitwisseling in belang van dagelijkse werking en evolutie van de vzw. 
Deelnemers: centrumleiders en vaste medewerkers 

 

2.6. Intern centrumleidersoverleg 

Frequentie: Ad hoc, minimaal wekelijks 
Doelstelling en bevoegdheden: uitwisseling in belang van dagelijkse werking en evolutie van de vzw. 
Deelnemers: centrumleiders 

2.7. Centrumraad 

 
Frequentie: 4x/jaar per dienstencentrum 
(voor LDC Zuid kan dit zowel in Oudergem als in Watermaal-Bosvoorde plaatsvinden) 
Doelstelling en bevoegdheden: dit is een zeer belangrijke vergadering omdat het LDC zich als een bottom-up 
organisatie wil blijven profileren. Zij heeft als doel de gebruikers in te lichten over beleidsopties en laat hen 
hierin participeren, keuzes maken. Op deze wijze wordt een programmatie voorbereid vanuit de doelgroep 
zelf. De centrumraad is een orgaan dat ook kan en zal bijsturen waar het nodig blijkt te zijn. 
Tevens wordt steeds gepeild naar de werking van het centrum. Vanuit deze evaluatie kan een bijsturing 
gebeuren. 
Deelnemers: voorlopig is dit een open vergadering, waar iedereen welkom is. Doelstelling is dit als open 
vergadering te blijven organiseren, maar ook een vaste delegatie hierbij aan te wijzen. 

 
 

 Maatregelen rond transparantie van de structuur, kwaliteit en prijsbeleid 
 
Zoniënzorg vzw wenst door middel van processen en procedures de transparantie van de structuur, kwaliteit en het 
prijsbeleid te bewaken. 

3.1. Transparantie rond structuur 

De organisatiestructuur wordt jaarlijks genoteerd in het jaarverslag. Het jaarverslag is vrijblijvend toegankelijk in het 
LDC. Het Dagelijks Bestuur volgt ook de organisatiestructuur nauw op. Wijzigingen in de organisatiestructuur worden 
gecommuniceerd aan alle belanghebbenden. 

3.2. Transparantie rond kwaliteit 

 
Transparantie rond de wijze van de werking van het dienstencentrum wordt geëvalueerd teneinde een aangepaste 
werking te kunnen garanderen aan iedereen die het aanbelangt. De eindverantwoordelijke voor de transparantie is de 
centrumleider in samenspraak met het Dagelijks Bestuur. 
 
We kunnen alle voor de algemene werking relevante domeinen evalueren:  
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 activiteiten (maaltijden, uitstappen, …) 

 dienstverlening (sociaal vervoer, boodschappenhulp, verzorging, …) 

 vrijwilligers en externe medewerkers 

 bekendheidsgraad 

 samenwerkingsverbanden 

 communicatie en aanspreekpunt 

 … 
 
Het evaluatieproces kan op verschillende manieren verlopen. 
 
Tevredenheidsbevraging 
Elk jaar wordt beurtelings een deel van de werking geëvalueerd door de gebruikers. Op die manier wordt de ganse 
werking om de drie jaar volledig bevraagd.  
 
De enquêtes (zie bijlages 8-10) worden verspreid in het LDC. In het LDC staat zichtbaar na de verspreiding van de 
enquête een doos om de antwoorden in te stoppen (ook in een gesloten enveloppe aan de centrumleider of 
administratief medewerker overhandigen is mogelijk). De ingevulde enquêtes worden nadien centraal verwerkt op het 
secretariaat van het LDC door een neutrale instantie die de resultaten nadien communiceert naar de centrumleider. 
 
Jaar 1: Algemene evaluatie (alsook personeel, communicatie en infrastructuur) 
Jaar 2: Evaluatie van de sociale diensten van het LDC (zijnde verzorging, sociaal vervoer en boodschappenhulp). 
Jaar 3: Evaluatie van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten van het LDC. 
 
Criteria voor evaluatie via enquêtes 

 De bevraging en evaluatie gebeurt anoniem om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen 

 Minstens 60% van de regelmatige gebruikers  heeft aan de enquête deelgenomen (deelnemen= minstens 1 
vraag ingevuld) 

 Ook afhakers, wegblijvers en eenmalige gebruikers kunnen bevraagd worden 

 De verwerking gebeurt idealiter door een neutrale persoon 

 De resultaten worden via mondelinge (besproken in raden) en schriftelijke weg (publicatie in boekje) 
teruggekoppeld naar alle betrokkenen. Dat wil zeggen: gebruikers en familie, vrijwilligers, personeelsleden, 
raad van beheer, partners, … 

 
Mondeling 
Er wordt naar gestreefd steeds bij afloop van activiteiten of diensten terug te koppelen naar de gebruiker en kort te 
bespreken hoe de activiteit of dienstverlening naar aanvoelen van de gebruiker verlopen is. 

 
Centrumraad 
Het LDC komt minstens vier keer per jaar met de leden van de centrumraad om hen in te lichten over beleidskeuzes en 
organisatieverschuivingen en hen hier ook inspraak in te gunnen. Op deze wijze kan er van de gebruikers en partners 
uit mee richting gegeven worden aan de programmatie en dienstverlening van het LDC teneinde de werking zoveel 
mogelijk op hen af te stemmen.  
 
Zelfevaluatie 
De centrumleider verbindt zich ertoe regelmatig op een procesmatig manier de werking van het LDC te evalueren aan 
de hand van 5 stappen: 
 
 systematisch gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de zorg;  
 kwaliteitsdoelstellingen formuleren  
 een stappenplan met tijdspad opstellen om doelstellingen te bereiken 
 op regelmatige tijdstippen evalueren of de doelstellingen bereikt worden 
 de nodige stappen ondernemen wanneer een doelstelling niet bereikt wordt 

 
Deze stappenplannen in de vorm van zelfevaluatiefiches worden mee opgenomen in het jaarverslag. Hierop wordt 
ook de kwaliteitsplanning van het volgende jaar gebaseerd. 
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Evaluatie tijdens algemene vergaderingen van Zoniënzorg 
Tijdens de algemene vergadering van het LDC wordt steeds de missie, visie en werking van Zoniënzorg geëvalueerd en 
gepeild naar de vorderingen op dat vlak. Voor deze evaluatieoefeningen worden het jaarverslag en de zelfevaluaties 
van het voorbije jaar als basis genomen. 
 
Verbeterpunten die voortvloeien uit de evaluatie van de werking worden opgenomen in de kwaliteitsplanning voor het 
volgend jaar.  
 
We gebruiken passende communicatiekanalen om zowel bezoeker als beleid op de hoogte te houden van de evaluatie 
van de werking: 
 

 terugkoppeling naar de gebruiker en partner gebeurt via de inspraakkanalen van het dienstencentrum 
(centrumraad, werkgroepen) alsook via een kort verslagje in de informatiebrochure van Zoniënzorg. 

 terugkoppeling naar het beleid gebeurt via deelname aan het Zelfsturend Overlegteam van het Brussels Overleg 
Dienstencentra. 

 
Klachtenprocedure 
Daarnaast bezit het lokaal dienstencentrum ook over een klachtenprocedure. 
 
Met de aanwezigheid van een uitgewerkte behandelprocedure voor klachten kunnen we de kwaliteit en 
communicatieniveau van het lokaal dienstencentrum aanzienlijk verbeteren. Op de manier is ook inspraak van de 
gebruikers gewaarborgd ten einde de dienstverlening af te stemmen op zijn gebruikers. 
 
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg of over het hulp- en 
dienstverleningsaanbod van het LDC dat als onjuist of onvoldoende wordt ervaren. Klachten kunnen niet anoniem 
gebeuren, aangezien dit voor de opvolging ervan een moeilijkheid vormt. 
 
Een suggestie daarentegen omvat een signaal van een gebruiker of andere aanbelangende voor de verbetering van de 
dienstverlening van het LDC. 
 
De klacht wordt liefst meteen bij de centrumleider neergelegd. Indien deze niet aanwezig is, kan de medewerker van 
Zoniënzorg die op dat moment wel aanwezig is de klacht registreren via een document op de server van het LDC en zo 
spoedig mogelijk de centrumleider inlichten. Bij aanhoudende klachten kan de desbetreffende persoon zich ook 
richten tot de voorzitter van de raad van beheer of een ander lid van deze raad. 
 
Daarnaast kan de gebruiker ook schriftelijk een klacht indienen door gebruik te maken van de ideeën en 
klachtenbriefjes in het LDC. 
 
De procedure voor het behandelen van klachten kan hieronder in de vorm van een stappenplan geraadpleegd worden. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van een klachtenformulier dat als handleiding dient voor het verwerken van de 
klacht. 
 



 

29 
 

 

3.3. Transparantie rond prijsbeleid 

 
Om de laagdrempeligheid van het lokaal dienstencentrum te waarborgen zullen democratische prijzen gehanteerd 
worden voor maaltijden, dranken, activiteiten en diensten. Over deze prijzen zal te allen tijde transparant 
gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden. 
 
Het prijsbeleid rond zaalgebruik is zodanig opgesteld dat de personen of organisaties verdeeld worden in vier 
categorieën gebaseerd op de nabijheid van de organisatie bij onze werking. Deze categorieën hebben ook een 
verschillend prijsbeleid per lokaal. De meest nauwe partners behoren bijvoorbeeld tot categorie A, de meest goedkope 
categorie. Dit prijsbeleid is ook opgenomen in het huishoudelijk reglement dat partners ondertekenen bij zaalgebruik. 
 
Het veranderen van eventuele prijzen wordt ook steeds afgetoetst met het Dagelijks Bestuur. 
 

 Communicatie en het betrekken van stakeholders 
 
In functie van het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten zijn er overlegmomenten met verschillende 
partners binnen en buiten de vzw. Een overzicht van deze overlegorganen kan u in de vorige hoofdstukken lezen. De 
werknemers hebben ook inspraak. Die overlegmomenten zijn uitgeschreven in hoofdstuk 2 “Bevoegdheden en 
taakafbakening intern overleg en adviserende comités” van de code goed bestuur.   
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Daarnaast wordt er nauw gecommuniceerd naar de gebruikers toe en overleg gehouden met de gebruikers. Evenals de 
overheid wordt op de hoogte gehouden over de dagelijkse werking en heeft inspraak. 
 
Hieronder een overzicht van de communicatie. 
 

4.1. Inspraakkanalen 

 
Wij voorzien meerdere inspraakkanalen die de gebruikers de mogelijkheid geven om hun visie op de werking mee te 
delen en door te geven. 

 
Doel 

 
Het lokaal dienstencentrum garandeert inspraak van gebruikers in de algemene werking. 

 
Verantwoordelijke voor de inspraakkanalen 

 
Eindverantwoordelijke is de centrumleider. De centrumleider stimuleert maximale inspraak en onderzoekt alle 

voorstellen. Hierbij worden duidelijke criteria (zie punt 4) gehanteerd.  

 
Grenzen van de inspraak 

 
De bevoegdheid van elk inspraakorgaan staat in de overzichtstabel (zie punt 7). Rechten en plichten van de gebruikers 

staan afdwingbaar vermeld in het huishoudelijk reglement (zie bijlage). Bij discussie beslist de centrumleider. 

Om de inspraak die de gebruikers krijgen zinvol te maken, gelden volgende criteria: 
 

 binnen de missie van het centrum passen  

 de gebruikers ten goede komen  

 tegemoet komen aan een reële behoefte  

 uitvoerbaar zijn  

 financieel verantwoord zijn 
 

Organisatie van de inspraak 
 

Het personeel van het dienstencentrum zorgt voor 

 

 een vaste frequentie in de vergadermomenten 

 uitnodigingen voor de samenkomsten van de inspraakkanalen (persoonlijk bezorgd of uitgehangen aan 
prikbord) 

 een methodiek aangepast aan de vergadering  

 een verslag van de samenkomsten van de inspraakkanalen 
 

Opvolging 
 

De verantwoordelijke van het inspraakkanaal koppelt terug naar de leden van de inspraakgroep. 
Overzichtstabel inspraakkanalen 

 

Inspraak-kanaal 
 

doel en bevoegdheid verantwoordeli
jke 

leden 
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Inspraak-kanaal 
 

doel en bevoegdheid verantwoordeli
jke 

leden 

centrumraad 
(minimaal 1 per 

semester) 

 informatiedoorstroming 
 

 bespreken wat het 
geheel van het centrum 
aangaat 

 

 advies over richting die 
het centrum uitgaat 

 
 
 
 

centrumleider   de centrumraad is op dit 
moment een open vergadering. 
Deze wordt hervormd tegen mei 
2017.  
 
We streven dan naar een 
vertegenwoordiging van: 

 minimaal 8 leden (waarvan 4 
gebruikers) + centrumleider 

 een representatieve 
vertegenwoordiging 

 personeelsleden en gebruikers 

 organisaties uit onmiddellijke 
omgeving van het centrum 

Wandelgangen snel informatie doorgeven personeelslid of 
vrijwilliger waar 
de informatie 
toekomt 

Nvt  

Suggestiebox Box waar (mogelijks 
anoniem) suggesties en 
klachten kunnen worden 
gedeponeerd 
Klachten worden behandeld 
zoals beschreven in 8.1. van 
dit handboek. 
Suggesties worden 
meegenomen naar 
centrumraad, waar dit met 
de groep besproken wordt. 

Centrumleider Nvt 

 
 

4.2. Permanent aanspreekpunt 

 
Naast de bovengenoemde inspraakkanalen, voorzien wij ook een permanent aanspreekpunt. 
 

Verantwoordelijke voor het permanent aanspreekpunt 
De centrumleider is de eindverantwoordelijke voor de organisatie van het permanent aanspreekpunt. 
Als de centrumleider afwezig is wordt de eindverantwoordelijkheid gedelegeerd aan de andere 
centrumleider. 

 

Taakomschrijving van het permanent aanspreekpunt 
Het permanent aanspreekpunt informeert de bezoeker zelf of verwijst de bezoeker door naar de juiste 
persoon / de juiste plaats / op het juiste tijdstip. 
Het permanent aanspreekpunt informeert de betrokken medewerkers over de binnengekomen vragen.  

 
Wie kan de taak van permanent aanspreekpunt opnemen?  
Een personeelslid (centrumleider) van het LDC 

 

Dienstregeling  
Tijdens de openingsuren is er steeds een permanent aanspreekpunt.  

LDC Noord: 
 Sint-Pieters-Woluwe: Alle werkdagen, buiten dinsdag, tussen 9u en 17u. 
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 Sint-Lambrechts-Woluwe: steeds op afspraak, of tijdens de permanentie bij pedicure. 
 

Deskundigheid van het permanent aanspreekpunt:  
De medewerker die het permanent aanspreekpunt bemant:  

o gaat op een uitnodigende en klantvriendelijke manier om met de bezoekers. 
o Beschikt minstens over de volgende vaardigheden:  

 Informatie schriftelijk en mondeling doorgeven 
 Telefoon beantwoorden en doorschakelen 
 Basisinformatie opzoeken 

Het lokaal dienstencentrum voorziet ondersteuning en vorming – indien nodig - voor de medewerkers van het 
permanent aanspreekpunt. 

 

Waar?  
Bij aanwezigheid centrumleider, in bureau centrumleider en op secretariaat van het gemeenschapscentrum. 
 
Bij afwezigheid centrumleider enkel secretariaat gemeenschapscentrum. 
 
De centrumleiders beschikken beiden over een gsm, en zijn op die manier ten allen tijde beschikbaar. Bij 
onbeschikbaarheid kan steeds een bericht achtergelaten worden op de voicemail.     

 

4.3. Informatiekanalen 

 
Ook via onze informatiekanalen kunnen de gebruikers informatie verkrijgen. 
 
Wij bieden informatie via volgende kanalen aan: 

 Maandelijkse informatiebrochure dienstencentrum (maandelijks & algemeen aanbod) 

 Infoblad GC (maandelijks en seizoensgebonden) 

 Activiteitenkalender (al dan niet opgenomen in infoblad). (Op website, in eigen brochure en GC’s) 

 Affiches in en buiten het dienstencentrum 

 Centrumraad (in opstart) 

 Specifieke website per DC (www.zonienzorg.be) 

 Flyers (per activiteit) 

 Uitnodigingen op naam (bij de openingsreceptie) 

 Publicatie in wijkkranten en plaatselijke tijdschriften, lokale pers ( bij parochieblad) 

Flyers die worden gemaakt moeten meer verspreid worden, ook bij partners. Rekening blijven houden met de GDPR-
wetgeving. Samenwerkingen aangaan met andere organisaties om de bekendmaking van de activiteiten te stimuleren. 
 

4.4. Toezichthoudende overheid 

 
Het lokaal dienstencentrum ’t Koetshuis en uitgebreider afdeling Zoniënzorg Noord en de hele vzw rapporteert alle 
door de toezichthoudende overheid gevraagde gegevens binnen de daartoe opgelegde termijnen. Enkele voorbeelden 
hiervan: Jaarverslag, dubbele boekhouding, jaarfiches, begroting, subsidieaanvragen, administratief basisdossier, … 


