
 

  

 

OCMW Hoogstraten 

 

2015 

Jaarverslag Lokaal 
Dienstencentrum 't Gebuurt 



 
2 

  



  
3 

INHOUD 

INLEIDING ........................................................................................................................................................ 5 

1. VOORSTELLING DIENSTENCENTRUM ...................................................................................................... 6 

1.1 ALGEMEEN ................................................................................................................................................... 6 
1.2 OPENINGSUREN ............................................................................................................................................. 6 

2. INFORMATIE .......................................................................................................................................... 6 

2.1 ONTHAAL ..................................................................................................................................................... 6 
2.2 FOLDERREK ................................................................................................................................................... 7 
2.3 TENTOONSTELLINGEN ................................................................................. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

3. ONTMOETING ........................................................................................................................................ 7 

3.1 CAFETARIA ................................................................................................................................................... 7 
3.2 TEAM ANIMATIE ............................................................................................................................................ 9 
3.3 OUTDOOR .................................................................................................................................................. 11 

4. ACTIVITEITEN ....................................................................................................................................... 11 

4.1 TENTOONSTELLINGEN ................................................................................................................................... 11 
4.2 INFORMATIEVE ACTIVITEITEN .......................................................................................................................... 12 
4.3 RECREATIEVE ACTIVITEITEN ............................................................................................................................ 13 
4.4 VORMENDE ACTIVITEITEN .............................................................................................................................. 16 

5. DIENSTEN ............................................................................................................................................. 18 

5.1 MAALTIJDEN ............................................................................................................................................... 18 
5.2 DIENST AANGEPAST VERVOER ........................................................................................................................ 19 
5.3 BOODSCHAPPENDIENST ................................................................................................................................. 20 
5.4 WASSALON................................................................................................................................................. 20 
5.5 KAPSALON .................................................................................................................................................. 20 
5.6 BADKAMER ................................................................................................................................................. 21 
5.7 VERHUUR LOKALEN AAN PARTNERORGANISATIES ................................................................................................ 22 

6. VRIJWILLIGERS ..................................................................................................................................... 23 

7. ORGANISATIE ....................................................................................................................................... 25 

7.1 BELEID ....................................................................................................................................................... 25 
7.2 COMMUNICATIE .......................................................................................................................................... 25 
7.3 INSPRAAK ................................................................................................................................................... 26 
7.4 FINANCIËN ................................................................................................................................................. 27 
7.5 INFRASTRUCTUUR ........................................................................................................................................ 27 
7.6 KWALITEITSZORG ......................................................................................................................................... 28 
7.7 OVERLEG .................................................................................................................................................... 29 
7.8 PROJECTEN ................................................................................................................................................. 30 
7.9 SECRETARIAAT/KLASSEMENT/ADMINISTRATIE .................................................................................................... 31 
7.10 PERSONEEL ............................................................................................................................................. 31 

8. KWALITEITSPLANNING ......................................................................................................................... 32 

8.1 ZELFEVALUATIE ............................................................................................................................................ 32 
8.2 EVALUATIE KWALITEITSDOELSTELLINGEN 2014 .................................................................................................. 33 
8.3 KWALITEITSDOELSTELLING 2015 ..................................................................................................................... 34 

 



 
4 

  



  
5 

INLEIDING 
 

Tekst 

 

Het jaarverslag kreeg op 26 februari 2016 gunstig advies van de centrumraad en werd op 7 april 2016 

goedgekeurd door het Vast Bureau van het OCMW. 

 

Leo Sprangers 

Dienstencentrumleider 
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1. VOORSTELLING DIENSTENCENTRUM 

1.1 Algemeen 

Identificatie 

Kenmerk Gegevens 

Naam Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt 

Contact Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten 

03 340 16 30 

dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be 

Erkenningsnummer CE2738 

Dienstencentrumleider Leo Sprangers 

 

Er zijn geen wijzigingen in 2015. 

Nieuwe naam wenselijk 2016 

De gesprekken met de vzw Klooster Meer liepen verder met het oog op de start van een tweede LDC 

in Hoogstraten (Meer) in het kader van een globaal restauratie- en herbestemmingsproject van het 

klooster aldaar. Gelet op de omvang van het project en de complexiteit van het dossier is er nog geen 

bindende overeenkomst. 

Er waren verkennende gesprekken met een organisatie uit Meerle om een antennewerking van het 

dienstencentrum te kunnen uitbouwen in een te huren lokaal in Meerle. Deze gesprekken leidden in 

eerste instantie niet tot een overeenkomst maar kunnen naar verwachting in de nabije toekomst wel 

worden hernomen. 

1.2 Openingsuren 

Aantal  

Periode Wekelijkse openingsduur 

01/01/2015 -31/12/2015 39u30 

 

Spreiding 

Dag Uur 

Werkdagen en brugdagen 10u00 - 16u30 

Zaterdag, zondag en feestdagen 13u00 - 16u30 

Sluitingsdagen geen 

 

Er zijn geen wijzigingen in 2015. 

 

2. Informatie 

2.1 Onthaal 

Verrichtingen aan onthaalbalie voor lokaal dienstencentrum 2014 2015 

Activiteiten met inschrijvingsprocedure 46  

Producten (dienstverlening) met aanvraagprocedure 7  

Reservaties groepsbezoek in cafetaria 30*  

Aanvraag zaalverhuur door particulieren extern 18**  
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Aanvraag zaalverhuur door partner organisatie extern 111**  

*detail: zie 3.1 cafetaria 

**detail: zie 5.7 verhuur lokalen 

 

De registratie en verwerking van gegevens gebeurt weliswaar geautomatiseerd maar op vrij 

ambachtelijke wijze. Contactgegevens van gebruikers bijvoorbeeld worden bij elke reservatie 

opnieuw ingegeven en op verschillende plaatsen bewaard. Het verzamelen van gegevens voor dit 

jaarverslag gebeurt grotendeels manueel. Een geïntegreerd registratiesysteem zou veel 

klantvriendelijker zijn en een grote kwaliteits- en efficiëntiewinst opleveren. 

Veel gebruikers zoeken voor vragen op operationeel niveau rechtstreeks contact via de 

centrumleider. Het is de bedoeling dat de routinematige vragen en verrichtingen aan de onthaalbalie 

behandeld kunnen worden.  Er is daarom een werkgroep opgericht die als ondersteuning van de 

onthaalbalie de opmaak voorbereidt van een productencatalogus met procedures.  

De centrumleider kreeg beschikking over een draagbare telefoon waardoor hij gemakkelijker 

bereikbaar werd voor oproepen maar daardoor ook continu kan worden gestoord. Weinig gebruikers 

maken een voorafgaande afspraak.  

2.2 Folderrek 

Permanent aanbod folders  thuiszorg 

Jaar Aantal 

2014 22 

2015 27 

 

Scheiding folders ldc-thuisdiensten-extern-wzc 

Focus op gezondheidspreventie: maandelijkse wisseling centraal thema 

Integratie folderaanbod ldc - hbt 

 

In en nabij de cafetaria wordt op verschillende plaatsen gedrukte informatie aangeboden: 

 folderrek met info over het lokale thuiszorgaanbod van gemeente, ocmw en externe partners. De 

voorraad wordt wekelijks nagezien en zo nodig aangevuld door een vrijwilliger. Er bleek weinig 

belangstelling te zijn voor het thematisch aanbieden van folders en daarom is dit niet langer een 

prioriteit.   

 flyers en ander drukwerk over het actuele aanbod van het dienstencentrum wordt aangeboden 

op een grote tafel annex affichebord maar die wordt in hoofdzaak door nieuwkomers 

geraadpleegd.  

 In de inkomhal hangt een affichebord en staat een tafel voor aankondigingen door externen. 

 Op de leestafel liggen tijdschriften met betrekking tot zorg en welzijn.  

Het gebeurt regelmatig dat bezoekers op eigen houtje publicaties wegleggen op niet daarvoor 

bedoelde plaatsen. De afspraken rond het verspreiden van drukwerk in het dienstencentrum kunnen 

worden verfijnd en duidelijker gecommuniceerd. 
 

3. Ontmoeting 

3.1 Cafetaria 

Registratie gebruikers cafetaria 2015 

Maand Gemiddeld aantal bezoekers  Maand Gemiddeld aantal bezoekers 
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 2013 2014 2015  2013 2014 2015 

januari 4725 4973  juli 5218 4915  

februari 4660 4485  augustus 4963 5687  

maart 5116 5041  september 5477 5514  

april 5080 4766  oktober 5022 5160  

mei 5388 5316  november 5031 4895  

juni 5198 4441  december 5745 4969  

 

maand koffie Cola(light) gebak maand koffie Cola(light) gebak 

januari 1754 767 289 juli 1388 856 217 

februari 1809 839 311 augustus 1389 856 217 

maart 1944 822 305 september 1782 722 201 

april 1584 905 228 oktober 1751 693 188 

mei 1844 883 258 november 1777 726 196 

juni 1542 716 229 december 2001 986 266 

2015 20565 9771 2905 

 

De cafetaria wordt bezocht door een gemengd publiek en heeft meerdere toegangen. Dit bemoeilijkt 

een registratie van het aantal unieke bezoekers. Uit het bedrag van de dagelijkse inkomsten kunnen 

we per maand een geschatte bezetting berekenen. Het geeft een indicatie van de evolutie in het 

aantal gebruikers. Uit deze berekening zou er een lichte daling van het bezoekersaantal met 2,5% op 

jaarbasis geweest zijn. Dit valt te verklaren door het terugvallende aantal groepsbezoeken na het 

startjaar. Ook de verkoop van maaltijden geeft een vertekend beeld als we uitgaan van een geschat 

gemiddeld verbruik van een bezoeker. Het is dan ook moeilijk om hier diepgaande conclusies uit te 

trekken. De praktijk leert in elk geval dat er op meerdere dagen per week tussen 15u00-16u00 de 

maximum capaciteit van de cafetaria wordt bereikt. Om een beter beeld te krijgen van het verloop 

van gebruikersaantallen, zullen we voortaan het verbruik van enkele populaire producten (koffie, 

cola light, gebak) als referentie nemen. 

 

Groepsbezoeken na reservatie cafetaria 2015 

Datum Groep Aantal 

  2014 2015 

Variabel Familie of informeel gezelschap 26 19 

10/02 Okra Minderhout 4 2 

15/12 Okra Wortel 

  

  

 Totaal 30 21 

 

Na een eerste kennismaking in 2013 zijn er maar een paar verenigingen die in 2014 een tweede maal 

in groep een bezoek brachten aan de cafetaria.  

We zien meer kleine groepen die zonder voorafgaande reservatie afspreken aan een tafel in de 

cafetaria om er te kaarten, gezelschapspelen te doen of te breien. 

 

Aanbod bar in 2015 

Aanbod Aantal keuzemogelijkheden 
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 2014 2015 

Warme drank 5 5 

Frisdrank 9 8 

Bier 6 7 

Wijn 2 2 

IJs 6 4 

Dieet 2 2 

Snelle snacks 7 4 

Lichte lunch 3 3 

 

Fristi wordt appelsap 

Trippel westmalle 

Aantal Snacks weg wegens beperkte houdbaarheid 

Vraag naar Duvel 

Op vraag van gebruikers met diabetes is het assortiment uitgebreid met pure chocolade en 

rozebottel thee. Het was nodig om de gebruikers mondeling en via tekst op de tafeldisplays te wijzen 

op afspraken over het meebrengen van eigen consumpties.  

 

Permanent aanbod in 2015 

Aanbod Omschrijving 

Internetcafé Drie pc’s met internettoegang en gratis WIFI netwerk 

Leestafel Drie dagbladen (Standaard, Gazet Van Antwerpen, Het 

Nieuwsblad), weekblad Wablieft, regionaal maandblad De 

Hoogstraatse Maand en een gevarieerd aanbod tijdschriften die 

van thuis worden meegebracht door vrijwilligers. 

Spellenkast Kaart- en gezelschapsspelen 

Kinderhoek Lage tafel met zes stoeltjes, speelgoed en kleurplaten, 

kinderstoel 

TV Projectie tv-beelden van belangrijke sportevenementen en 

nieuwsbulletins 

Piano Buffetpiano, vrij te bespelen door bezoekers 

 

Er deden zich geen problemen meer voor met oneigenlijk gebruik van de internetcomputers. Op het 

TV-scherm werd gekeken naar veldrijden, Winterspelen in Sochi, Vlaamse wielerklassiekers, 

Wereldbeker voetbal en de Tour de France. 

In de cafetaria is een WIFI verbinding beschikbaar gemaakt en er staat een buffetpiano die wordt 

gebruikt bij activiteiten maar die ook vrij mag worden bespeeld door geoefende gebruikers. 

3.2 Team animatie 

Expoteam 

Van Tot Onderwerp Aantal activiteiten  

   2014 2015 

Tentoonstellingen 11 13 

details: zie tentoonstellingen  
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De wisselende tentoonstellingen van hobbyverzamelaars en amateurkunstenaars zorgen voor een 

gevarieerde bezienswaardigheid die goed in de smaak valt. Er wordt gezocht naar enkele vrijwilligers 

om de werking van het Expoteam te coördineren. 

 

Kookteam  

Onderwerp Aantal activiteiten  

 2014 2015 

Smulnamiddagen 4 7 

Restaurantdagen 12 6 

Koffieleuten 12 10 

Feestdagen 1 5 

details: zie recreatieve activiteiten  

 

Uit verslag Kookteam 08/10/2014. 

 De doelstelling van het Kookteam is om ontmoetingskansen in een gezellige sfeer te creëren 
door mensen uit te nodigen aan tafel. Koken is daarbij niet het doel maar een middel. Er worden 
geen kooklessen meer gegeven tot er een betere infrastructuur beschikbaar is (vb. in 
dienstencentrum Meer). Eventuele overschotten moeten bewaard kunnen worden of een 
zinvolle nabestemming hebben. Het Kookteam strijdt tegen voedselverspilling. Op feestdagen 
trakteren we de bezoekers aan de cafetaria op iets extra. Er is principiële bereidheid bij een 
aantal vrijwilligers om zich op die dagen vrij te maken.  

In de praktijk blijkt dat de planning van een aanbod op feestdagen toch sterk afhankelijk is van de 

beschikbaarheid van vrijwilligers. Op kerstdag lukte dit maar net. Bij het opstellen van de beurtrol 

wordt hier best in een vroeger stadium op geanticipeerd 

 

Decoteam  

Onderwerp Aantal activiteiten  

 2014 2015 

Zaalversiering 5 5 

details:  zie recreatieve activiteiten  

 

De vrijwilligers vragen meer activiteiten van het Decoteam. Nu vindt men de intervallen te groot of 

het aantal opgeroepen vrijwilligers te laag. Er wordt naar het voorbeeld van het Kookteam best ook 

een jaarlijks overleg georganiseerd met alle leden van het Decoteam waarop de wederzijdse 

verwachtingen kunnen worden uitgesproken. 

 

Paramedische dienst WZC Stede Akkers / DVC De Lommerd  

Onderwerp Aantal activiteiten  

 2014 2015 

Live muziek 6 5 

Modeshow textiel of schoenen 4 4 

Dankmoment vrijwilligers 1 1 

Zangkoor 6  

Music For Life 1 1 

Dansoptreden 1 1 

Traktatie oudjaarzangers 1 1 

details: zie recreatieve activiteiten  
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Stuurgroep zingeving 

Voor de activiteiten die door het WZC worden georganiseerd in de cafetaria van ’t Gebuurt is er een 

groeiende belangstelling van buitenaf. Wanneer de beschikbare zaalcapaciteit te klein dreigt te 

worden, is het ontdubbelen van de activiteit met spreiding over meerdere dagen aangewezen. Dit 

gebeurt zo al bij de populaire accordeonoptredens maar wordt mogelijk bij andere activiteiten nodig. 

Bij het maken van afspraken tussen WZC en LDC moeten er daarom ook concrete afspraken gemaakt 

worden over de manier en intensiteit van promotie voeren. 

3.3 Outdoor 

Infrastructuur beschikbaar voor gebruikers dienstencentrum 

Naam Beschikbaar Omschrijving 

Petanquevelden Overdag petanqueveld met 5 banen en zitbanken in open lucht 

Beweegtuin Overdag 7 fitnesstoestellen in aangelegde tuin 

Kapel Overdag Mariagrot met kapel (19e eeuw) voor individuele bezinning en 

offeren kaarsen 

Dierenweide Permanent  rustplaats met zitbanken aan afgespannen weide voor pluimvee 

Detail zie recreatieve activiteiten 

 

Er zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van de petanquevelden door vrijwilligers en door LDC. 

De fitnesstoestellen kregen een herstel- en onderhoudsbeurt en één toestel is op aangeven van 

gebruikers vervangen door een meer toegankelijk model. 

Er moet verder worden nagedacht over restauratie en nabestemming van de kapel en over de  

omgevingsaanleg van die kapel met dierenweide. De vrijwilligers die dieren verzorgen, vragen 

gemakkelijke toegang tot een buitenkraan met drinkwater. 

 

4. Activiteiten 

4.1 Tentoonstellingen 

Tentoonstellingen 2015 

Van Tot Onderwerp Partner 

01/12 30/01 Project Verbondenheid tussen bewoners van WZC Stede 
Akkers en schoolkinderen 

WZC Stede Akkers 

06/01 02/02 Nostalgische spullen en retro huisraad uit de jaren ’50 en 
’60 

Ronny Pijpers 

03/02 02/03 Ambachtelijk Bunzlau servies uit Polen  Els Van den Heuvel 

03/03 30/03 Tentoonstelling over zangcarrière Jim Reeves Ad Hermans 

20/04 11/05 Schilderijen ‘van generatie op generatie’ Fam. Van Autryve 

12/05 31/05 Glasjuwelen  Paula Tuytelaers 

01/06 29/06 Collectie postkaarten  Edith De Saeger 

01/09 02/10 Collectie miniaturen - thema ‘koe’  Sabine Viskens 

19/09 21/09 Parasollekensdag - deelnemers wedstrijd Hoogstraten in 
Groenten en Bloemen 

VVV Hoogstraten 

03/10 04/10 Collectie bonsaï bomen  Bonsai Club Kempen 

03/10 29/10 Collectie Samoerai harnassen Tom Hoeymans 

30/10 23/11 Fototentoonstelling ‘Stille Kamers’ Rit Bols, Annick 
Timmermans 

05/12 02/01 Collectie sneeuwbollen Vicky Donckers 

  TOTAAL 2015 13 
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   2014 11 
 

Oprichten expoteam 

Overleg partners cultuur 

Annulering tentoonstelling kerstlandschap 

Het streefdoel om 10 tentoonstellingen te organiseren buiten de zomermaanden is gehaald. Eenmaal 

konden bezoekers werken aankopen waarbij het LDC de voorziene commissie van 10% kreeg. Voor 

het tentoonstellen van voorwerpen, kreeg het LDC afsluitbare vitrinekasten van het 

gemeentebestuur die er in onbruik waren geraakt. Deze kasten werden geverfd en op wieltjes gezet 

zodat ze nu mooi passen in het decor en gemakkelijk te verplaatsen zijn. Er is inmiddels een 

wachtlijst van mensen die willen exposeren zodat de planning voor 2015 al bij aanvang van het jaar 

vol zit. 

4.2 Informatieve activiteiten 

Toelichting werking dienstencentrum 2015 

Datum Vereniging  Aantal 

deelnemers 

30/03 Rondleiding Stedenband delegatie ZA-Kpota 15* 

12/05 Rondleiding Zelfstandig Verpleegkundigen Hoogstraten 12* 

21/05 Rondleiding oud-leerlingen VITO Hoogstraten 23 

03/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan keukenpersoneel 10* 

04/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan personeel wzc (vm) 30* 

04/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan administratief pers. (vm) 15* 

05/06 Toelichting aanbod LDC voor bewoners De Wingerd 30 

06/06 Toelichting aanbod LDC voor bewoners De Linde 24 

12/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan personeel wzc (vm) 30* 

12/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan personeel wzc (nm) 20* 

18/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan personeel schoonmaak 15* 

19/06 Toelichting doelstellingen dienstencentrum aan technisch personeel 8* 

04/08 Rondleiding Okra Minderhout 22 

25/09 Toelichting project Lichtpunt voor gebruikersraad WZC (blok B + D) 21 

26/09 Toelichting project Lichtpunt voor gebruikersraad WZC (blok A + C) 25 

29/10 Rondleiding en toelichting beweegtuin gemeenteraadsleden Merksplas 7 

  TOTAAL 2015  

   2014 16 

    *= schatting 

lichtpunt 

Het blijft nodig om de opdracht en de werking van het Lokaal Dienstencentrum uit te leggen aan de 

gebruikers of potentiële gebruikers. Soms op vraag, soms op eigen initiatief. Het concept is nog 

relatief onbekend in Hoogstraten en door de locatie wordt het LDC nog te weinig gezien als een 

autonome organisatie. 

Omdat bleek dat ook nogal wat personeel van OCMW het LDC enkel kent als gebruiker van de 

cafetaria is vooral ingezet op het informeren van deze collega’s over de algemene doelstellingen van 

het LDC en de spelregels die daar bij horen. Dit zorgde alvast voor een beter wederzijds begrip. Een 

aparte toelichting voor de sociale dienst en voor bewoners van de bejaardenwoningen is nog nodig. 
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Infosessies in lokaal dienstencentrum 2015 

Datum Onderwerp Aantal 
deelnemers 

12/02 infosessie ‘Waardig Sterven’ door professor Wim Distelmans 163 

24/02 infosessie Gehoorproblemen door professor Christian Desloovere 80 

03/03 Infosessie etiketten lezen (diabetes) 20 

14/04 infosessie textiel 68 

28/04 infosessie tablets /opendeurdag digidak in kader van digitale week ? 

09/06 infosessie schoenen 75 

18/06 infosessie ‘Dag van het Humanisme’ 300 

23/06 infosessie ‘Mantelzorg, hoe hou je het vol’ 52 

24/08 infosessie mammobox 1 15 

24/08 infosessie mammobox 2 15 

26/08 infosessie mammobox 3 15 

27/08 infosessie mammobox 4 0 

13/10 infosessie textiel 98 

03/11 Infosessie schoenen 52 

26/11 Infosessie ‘helpen bij verdriet en verlies’ door Professor Manu Keirse 134 

 TOTAAL 2015 15 

  2014 11 

 
 

*= schatting 
**=annulering 

Het decretaal verplichte aantal (10) informatieve activiteiten werd gehaald. Het blijft voor het LDC 

moeilijk om overdag op eigen kracht genoeg mensen te mobiliseren voor een infosessie met spreker. 

Het lukt wel als er een partnerorganisatie bij wordt betrokken of als er intensief mensen worden 

aangesproken (vb. EHBO-cursus). Er kan bij wijze van proef ook eens een infosessie ’s avonds worden 

aangeboden. 

 

Infosessies buiten lokaal dienstencentrum 2015 

Datum Onderwerp Plaats Aantal 

deelnemers 

- - - - 

   TOTAAL 2015 0 

    2014 1 

 

Geen infosessie buiten ldc ivm lichtpunt 

Dit initiatief werd voor het tweede opeenvolgende jaar een succes en zowel OKRA als LDC spraken de 

wens uit om dit voort te zetten. Voorlopig eenmaal per jaar. 

4.3 Recreatieve activiteiten 

Hobbyclubs 2015 

Permanent 

Tijdstip Frequentie Periode Onderwerp Soort 

aanbod 

Aantal 

activi-

teiten 

Gemiddeld 

aantal 

deelnemers 

Wo. nm wekelijks 01/04-28/10 Petanque  Beweging 25 12 
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Wo. nm maandelijks 25/06-31/12 Zangkoor Cultureel 11 18 

Vr. nm Wekelijks 01/01-31/12 Gezelschaps-

spelen 

Spel 50 10 

Za. vm maandelijks 01/01-31/12 Contactkoor 

Resonanz 

Ontmoeting 10 18 

   TOTAAL 2015 96  

    2014 92  

 

Line dansen elke keer les / twee groepen 

Petanque verdubbeld 

Gezelschapsspelen ook net geregistreerde spelers 

Contactkoor minder leden 

Annulering breigroep 

 

Uit verslag overleg Hobbyclub Line dansen 16/10/2014. 

 Voorstel om op te splitsen in groep gevorderden en nieuwe groep beginners met nieuwe 

lesgeefster. Resultaat tevredenheidsmeting bespreken met lesgeefsters. 

Uit verslag overleg Hobbyclub Petanque 22/09/2014. 

 Het seizoen wordt verlengd tot einde oktober. Een groep bewoners van de serviceflats wil 

aansluiten en dan wekelijks spelen. Leden van Okra zijn verzekerd via sportzegel, andere 

deelnemers niet. 

Uit verslag overleg Hobbyclub Gezelschapsspelen 12/09/2014. 

 Indien er te veel deelnemers zijn om één spel te spelen, wordt de groep in twee speltafels 

verdeeld. Tweemaal per jaar wordt er als extra activiteit een nieuw spel geïntroduceerd.  

Uit verslag contactkoor 28/10/12014 

 Er wordt gedacht aan manieren om bewoners tussen de repetitiedagen te laten meegenieten 

van de activiteiten van het contactkoor, eventueel met inzet van moderne audiovisuele 

middelen. Het koor verder promoten bij thuiswonende personen met dementie via de 

thuiszorgdiensten. Voorstel om een piano aan te kopen. Blijven proberen om alle uitgaven voor 

materiaalkosten te financieren via sponsoring. 

Een buffetpiano voor het contactkoor is aangekocht. Om personen zonder dementie ook kans te 

geven te zingen, is er in de schoot van het WZC maar met ruimte voor gebruikers van het LDC een 

zangkoor opgericht met als naam ‘De Tijd van Toen’. 

 

Wederkerende recreatieve activiteiten (thematisch) 2015 

Frequentie Onderwerp Soort 

aanbod 

Aantal  Gemiddeld 

aantal 

deelnemers 

maandelijks Restaurantdag Culinair 6 76 

maandelijks Koffieleuten Ontmoeting 10 12 

 TOTAAL 2015 16  

  2014 24  

 

Minder restaurantdagen (6)  

koffieleuten op maandag en niet langer in zomer. 

Uitstap met busje niet opgestart 
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De restaurantdagen met thema’s als ‘winterschotel’ en ‘vergeten groenten’ kenden een matig 

succes. Bij herneming van de klassieke bourgondische menu’s liep het aantal deelnemers snel weer 

op. Door de gestegen foodcost wordt het moeilijker om een aanbod te doen tegen een 

democratische prijs. Daarom wordt er op voorstel van de vrijwilligers van het Kookteam beter 

ingezet op minder restaurantdagen en meer smulnamiddagen in eigen beheer tegen kostprijs. Dit 

wordt opnieuw geëvalueerd bij het opmaken van de planning voor 2016. De formule van 

Koffieleuten is inmiddels gekend en wordt populair. Om een betere spreiding te hebben van 

activiteiten, wordt Koffieleuten voortaan in de tweede week in plaats van de derde week 

georganiseerd. 

 

Kortlopende recreatieve activiteiten 2015 

Datum   Aantal Aantal 
deelnemers 

15/01 Workshop Huidverzorging Aloë Vera Wellness 1 10 

03/02 Live muziek ‘Trabant’ Muziek 1 160* 

05/02 Smulnamiddag Pannenkoeken Culinair 1 111 

06/02 Kaartprijskamp Spel 1 96 

16/02 Zaalversiering carnaval ism decoteam Crea 1 4 

25/02 Zaalversiering tafelstukjes ism decoteam Crea 1 4 

19/03 Feestdag vaderdag Ontmoeting 1 20* 

24/03 Smulnamiddag Vive la France  Culinair 1 70 

27/03 Zaalversiering Pasen ism decoteam Crea 1 5 

12/05 Zaalversiering verjaardag ldc ism decoteam Crea 1 1 

19/05 Smulnamiddag Borrelhapjes Culinair 1 84 

06/06 Zandtekeningen maken H. Bloedprocessie Cultuur 1 12 

23/06 Dag van de mantelzorg Ontmoeting 1 49 

14/07 Smulnamiddag IJsjesfestival Culinair 1 115 

07/08 Folkloristische dans Curaçao Cultuur 1 86 

15/08 Feestdag moederdag Ontmoeting 1 80 

28/08 Live optreden Cultuur 1 75 

12/09 Dankmoment vrijwilligers Ontmoeting 1 150 

06/10 Smulnamiddag ‘Viva Italia’ Ontmoeting 1 48 

19/10 Zaalversiering Halloween ism decoteam Crea 1 5 

03/11 Smulnamiddag pompoensoep Ontmoeting 1 45 

10/11 Accordeonfestival Muziek 1 88 

17/11 Accordeonfestival Muziek 1 76 

19/11 Hap je gezond Ontmoeting 1 35 

23/11 Receptie eerste steenlegging Hoogmark Ontmoeting 1 130 

24/11 Zaalversiering Sint Niklaas ism decoteam Crea 1 5 

05/12 Sint-Niklaasfeest Ontmoeting 1 80* 

11/12 Zaalversiering Kerstmis ism decoteam Crea 1 5 

16/12 Open repetitie Sara en Ann Van Opstal Ontmoeting 1 80 

23/12 Sing for Life Ontmoeting 1 300* 

25/12 Feestdag Kerst Ontmoeting 1 103 

31/12 Feestdag Oudjaar (onthaal nieuwjaarzangers) Ontmoeting 1 78 

   TOTAAL 2015 32 *= schatting 

    2014 31  
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Workshop huidverzorging na één sessie stopgezet vanwege te commerciële insteek. 

Annulering optreden cyriel uit wittekerke ivm overlijden sponsor 

Met 147 activiteiten is het decretaal verplichte aantal (75) ruim overschreden. Voor alle activiteiten 

is er samengewerkt met een externe of interne partner. Er komt vaker een spontaan aanbod van 

buitenaf. Er werden geen recreatieve activiteiten op een andere locatie georganiseerd. De lokale 

Okra Trefpunten gingen niet in op een voorstel om samen of overkoepelend een recreatieve 

activiteit op te zetten maar zonder dat dit verder afbreuk doet aan de goede verstandhouding. 

 

Recreatieve activiteiten buiten lokaal dienstencentrum 2015 

Datum Onderwerp Plaats Aantal 

deelnemers 

- - - - 

   TOTAAL 2015 0 

    2014 0 

Tekst 

4.4 Vormende activiteiten 

Computerlessen 2014 

Initiaties Aantal lessen  Aantal deelnemers  

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Omgaan met tekst in Wordpad 1 0  0 0  

Computerwegwijs 4 0  9 0  

Aan de slag met foto’s 1 1  3 4  

Andere (werken in the Cloud, back-up, tablets) 3 5  10 9  

Fotoboeken maken 1 3  3 9  

Internet en email 3 5  9 18  

Tabletwegwijs 0 1  0 3  

Werken met bestanden usb-stick 2 1  6 0  

Veilig computergebruik 1 3  3 10  

Word 1 1  3 3  

Sociale netwerken 0 1  0 3  

TOTAAL 17 21  46 59  

Aantal cursisturen 2013 2014 2015 

Totaal 282 381  

Bezettingsgraad initiaties 2013 2014 2015 

Totaal aantal plaatsen 50 79  

Totaal aantal registraties 46 59  

Bezettingsgraad 92% 75%  

    

Vrije inloop internetcafé met begeleiding 2014 

Computerbezetting in uren 2013 2014 2015 

Totaal 132,75 235,75  

Aantal inlopen 2013  2014  

Totaal 72 150  

Aantal unieke vrije inlopen 2013 2014   
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Totaal 34 49  

 

Een verhoging van het aanbod aan computerlessen vertaalt zich niet in een evenredig hoge 

bezetting. De uren van vrije inloop kunnen nog meer gepromoot worden als assistentiemoment bij 

computervragen en voor online verrichtingen. De basislessen computerwegwijs worden uitsluitend in 

de bib aangeboden. De lessen vinden overwegend ’s avonds plaats en niet overdag, ondanks de 

beschikbare infrastructuur. Deze vaststellingen worden opgenomen in een evaluatie voorafgaand 

aan gesprekken over het verlengen van de overeenkomst met Digidak voor 2016. 

 

Overig vormingsaanbod in lokaal dienstencentrum 2015 

Permanent Onderwerp Soort aanbod Aantal 

activiteiten 

Gemiddeld 

aantal 

deelnemers 

Frequentie 

Maandelijks Bloemschikken Creatief 20 9 

Driemaandelijks Repaircafé Duurzaamheid 4 19 

Ma. voormiddag Line dansen les algemeen Beweging 14 17 

Line dansen les beginners 32 16 

Line dansen les gevorderd 32 14 

Reeks      

Van Tot 

07/01 01/04 Yoga lessen voorjaar Gezondheid 30 51 

23/02 01/06 Geheugentraining voorjaar Vorming 24 24 

07/10 16/12 Yoga lessen najaar Gezondheid 20 32 

08/09 15/12 Geheugentraining najaar Vorming 12 15 

Eéndaags 

Datum 

   Aantal 

deelnemers 

20/10 Voorlichting diabetes Gezondheid 1 10 

30/10 Workshop grafstuk maken Crea 1 11 

22/12 Workshop feestelijk tafelstuk Crea 1 9 

 TOTAAL 2015 191  

  2014 160  

 

Vormingsaanbod buiten lokaal dienstencentrum 2015 

Reeks 

Van Tot Onderwerp Soort aanbod Aantal 

activiteiten 

Gemiddeld 

aantal 

deelnemers 

07/10 16/12 Yoga lessen najaar Gezondheid 10 17 

 TOTAAL 2015 10  

  2014 0  

 

Ook hier is het decretaal verplichte streefcijfer (100) bereikt. 

 

Geen kookles meer wegens niet geschikte infrastructuur 

Schaakles stopgezet (avonduren en vast publiek dat aansluti bij schaakclub) 

Beweegactiviteit geannuleerd wegens afhaken lesgeefster 
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Yoga lessen woe nm buitenshuis - optie op verzelfstandiging yoga groep 

Niet ingegaan op aanbod King pong 

Geen workshop keramiek iko atelier niet beschikbaar 

Annulering infosessie ‘hap je gezond’ te hernemen in 2016 ism kookteam 

Geen respons seniorenvereniging op voorstel organisatie infosessie verkeersveiligheid 

 

In de zomermaanden valt de belangstelling zodanig terug dat er dan geen wederkerende activiteiten 

(vb. bloemschikken) meer zullen worden aangeboden. Voor de laatste schaakcursus werden geen 

inschrijvingen langs het LDC genoteerd maar enkel via de schaakclub. Het betekent dat de 

nieuwkomers zich volledig hebben geïntegreerd in deze club. Een herneming van deze cursus lijkt op 

korte termijn daarom niet nodig. De belangstelling voor yoga is dan weer overweldigend te noemen. 

Er zijn inmiddels drie enthousiaste groepen actief die op permanente basis aan yoga willen doen. 

Met de deelnemers wordt het gesprek aangegaan om een autonome vereniging op te richten waarbij 

het LDC zich kan toeleggen op beginnerslessen. 
 

5. Diensten 

5.1 Maaltijden 

Jaarlijks aantal maaltijden per soort 

Jaar Gewone maaltijd Dieetmaaltijd Totaal 

2013 2500 392 2892 

2014 3873 356 4229 

2015 4017 800 4817 

 

Het contract voor de levering van maaltijden is toegewezen aan een nieuwe partner. De 

besteltermijnen konden hierdoor vanaf mei teruggebracht worden tot enkele dagen met zelfs een 

last minute aanbod. Ook het annuleren van maaltijden gaat eenvoudiger dan voorheen. Dit zorgde 

voor een toename met 54% in de verkoop van maaltijden. De voorziene maximum capaciteit van 50 

maaltijden per middag, wordt niet bereikt. 

 

Evolutie maandelijks aantal maaltijden per categorie gebruiker 

Maand Abonnee Eetbon Last minute Totaal per maand 

Januari 300 9  65 374 

Februari 296 3 112 411 

Maart 308 5 129 442 

April 290 11 106 407 

Mei 264 8 82 354 

Juni 300 47 86 433 

Juli 280 23 66 369 

Augustus 286 22 100 408 

September 287 14 108 409 

Oktober 292 10 93 395 

November 289 19 86 394 

December 287 32 102 421 

  TOTAAL 2015 4817 
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  2014 4229 

 

De wijziging in het aanbod zorgde vanaf het najaar voor een merkbare toename van zowel abonnees 

als losse verkoop van maaltijden.  Bij deze laatste is er een piek in de zomer. Naargelang het jaar 

vorderde gingen steeds meer mensen speculeren op het last minute aanbod zonder voorafgaande 

reservatie van een eetbon. Tot op heden slaagt de keuken er in om het aantal nodige maaltijden 

goed in te schatten. Een tevredenheidsmeting bij de abonnees toonde aan dat de gebruikers 

overwegend tevreden zijn over de kwaliteit van de voeding met enkele opmerkingen over de 

temperatuur van het geserveerde eten. Er bleken spanningen te zijn tussen bepaalde gebruikers over 

de plaats aan tafel waardoor betrokkenen niet meer samen komen/willen eten. Op een 

bemiddelingspoging werd niet ingegaan. Het LDC blijft bij het uitgangspunt dat het eten van een 

maaltijd ook een ontmoetingsmoment is en zet de abonnees daarom niet aan aparte tafeltjes. 

Uit menucommissie 

 Op vraag van personeelsleden werd het aanbod uitgebreid met losse componenten van het 

menu (vb. bordje friet, hoofdschotel, ...) maar in praktijk wordt dit weinig of niet genomen. De  

maaltijden worden geserveerd in de normale setting van de cafetaria en het zelfbedieningsbuffet 

staat om praktische redenen op een minder prominente plaats. Er is dan ook niet echt de 

beleving van een middagrestaurant en weinig prikkels (buiten de geur) die uitnodigen om er te 

eten. In overleg met de leverancier wordt nagedacht over nieuwe formules, opstelling en 

aankleding van het buffet zodat bezoekers op het middaguur de cafetaria ook werkelijk als 

restaurant ervaren. Deze gesprekken moeten vertaald worden in een concreet voorstel met 

afspraken.   

5.2 Dienst Aangepast Vervoer 

Handicar 

Jaar Aantal ritten met passagier(s) 

2013 650 

2014 640 

2015 1225 enkele ritten 

Minder Mobielen Centrale 

Jaar Aantal ritten met passagier(s) 

2013 1024 

2014 1210 

2015 1455 

Rolmobiel 

Jaar Aantal ritten met passagier(s) 

2014 0 

2015 24 enkele ritten 

 

Het aantal ritten van de Handicar blijft status quo en er is een stijging met 18% van het aantal ritten 

door de Minder Mobielen Centrale.  Om de gebruikers een maximale veiligheid te garanderen, 

worden de chauffeurs onderworpen aan een preventieve medische keuring en is er een 

leeftijdsgrens van 80 jaar ingevoerd. Dit naar aanleiding van een bijna ongeval uit het recente 

verleden.  

Naar aanleiding van een concreet voorval zijn er ook afspraken gemaakt over het omgaan met 

verkeersboetes door chauffeurs. De samenwerkingsovereenkomst met de regionale vervoersdienst 
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Rolmobiel is verlengd en geïntensifieerd. In de praktijk zijn er nog geen ritten voor Rolmobiel 

uitgevoerd.  

Er zijn vaker technische mankementen aan de Handicar wat, gezien de leeftijd van het voertuig, niet 

abnormaal is. De voorbereiding van een vervanging wordt best al opgestart. 

Er is een principe akkoord met alle betrokken vrijwilligers om de Boodschappendienst te integreren 

in de Dienst Aangepast Vervoer (zie 5.3).  

Gelet op het relatief groot aantal minder mobielen in de buurt van het LDC (zie 5.5) en op de hiaten 

in het aanbod aan openbaar vervoer in Hoogstaten, wordt een uitbreiding van het  aanbod tot 

begeleiding van minder mobielen zonder auto (te voet, openbaar vervoer, personenbusje, ...) 

overwogen. Een subsidiedossier 'samen op stap' werd ingediend bij het Steunpunt Platteland en 

wacht daar op behandeling. 

5.3 Boodschappendienst 

Gebruikers 

Jaar Aantal gebruikers Aantal beurten 

2013 dienst in voorbereiding 0 

2014 12 216 

2015 10  

 

Integratie BSD in DAV 
 

Na intensief voorafgaand overleg met vrijwilligers en met steun van Unizo is een 

Boodschappendienst opgericht. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er weinig klanten zijn voor het 

halen en aan huis brengen van boodschappen maar wel voor begeleiding van en naar de winkel. Voor 

het aan huis brengen van boodschappen bestaan er alternatieven (gezinszorg, 

dienstenchequebedrijven, zorgburen) en in de praktijk blijkt de algemene zorgvraag van deze klanten 

vaak te complex (vb. multiproblematiek, vreemde taal) of belastend (vb. verslavingsproblematiek) te 

zijn voor vrijwilligers. Er is daarom een principieel akkoord om deze formule af te bouwen en enkel 

nog klanten te begeleiden naar de winkel. Om een overlap met het aanbod van de Dienst Aangepast 

Vervoer te voorkomen, wordt de Boodschappendienst hierin geïntegreerd. Een en ander wordt 

geformaliseerd in 2015 bij de evaluatie van het eerste werkjaar. 

5.4 Wassalon 

Gebruikers 

Jaar Aantal gebruikers Aantal beurten 

2013 8 88 

2014 3 129 

2015 5 67 

 

Een wekelijkse gebruiker  en enkele losse klanten 

Een aantal bewoners van de nabijgelegen serviceflats en assistentiewoningen kozen ervoor om geen 

eigen wasmachine meer te kopen en doen hun was in het wassalon van het LDC. Op de vrije 

momenten wordt het wassalon mede gebruikt voor een sociaal tewerkstellingsproject dat 

handdoeken wast en strijkt voor ocmw- en gemeentediensten. 

5.5 Kapsalon 

Kappersbezoek residenten WZC 
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 Maand Aantal residenten Aantal beurten 

Januari 56 126 

Februari 60 142 

Maart 67 139 

April 75 184 

Mei 64 137 

Juni 64 160 

Juli 63 173 

Augustus 68 131 

September 68 165 

Oktober 71 159 

November 68 146 

December 68 184 

Gemiddelden per maand 

 Residenten per maand Beurten per maand Beurten per resident 

2015 66 153,83 2,3 

2014 64,67 149,50 2,3 

 

Wachthoek 

Hernieuwen contract 

Schoonheidsspecialiste 

Het gros van de klanten bestaat uit bewoners van het WZC. Om de wachtperiode van deze klanten 

voor hun kappersafspraak comfortabeler te maken, wordt vanaf 2015 gestart met opvang in een 

wachthoek in de cafetaria met koffie, lectuur, tv en sociaal contact. Vrijwilligers zorgen voor de 

omkadering en halen en brengen de minder mobielen van en naar hun kamer of woonst.  

Speciale aandacht ging naar klachten van enkele gebruikers over huidirrititatie in de hals (zie 7.6). 
 

Kappersbezoek niet residenten wzc 

Jaar Aantal klanten Aantal beurten 

2013 4* 30* 

2014 7* 60* 

2015 4* 32* 
*schatting 

Externe bezoekers aan het kapsalon wonen in de serviceflats, assistentiewoningen, 

bejaardenwoningen of het appartement voor personen met een beperking 'Homiva', allemaal in 

beheer van het OCMW. 

5.6 Badkamer 

Gebruikers 

Jaar Aantal gebruikers Aantal beurten 

2013 1 18 

2014 2 14 

2015 4 12 

 

Relaxatiebad via wzc 4x 

Er blijven weinig aanvragen komen voor gebruik van het bad. Tijdens het inspectiebezoek door de 

Zorginspectie op 10/04 werd opgemerkt dat de formule van bad zonder hulp niet conform de 
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erkenningsnormen van het decreet is.  Er wordt daarom samenwerking gezocht met de Collegagroep 

van Zelfstandig Thuisverpleegkundigen om een dienstverleningsformule 'bad met hulp' te kunnen 

aanbieden. 

5.7 Verhuur lokalen aan partnerorganisaties 

Wederkerende verhuur lokalen in 2015 

Frequentie Onderwerp Partner Periode Aantal 

Wekelijks: zondag Misviering bewoners WZC WZC 2015  

  2014 156 

 

Weekmissen geschrapt 

Het aantal deelnemers aan de misviering van het WZC op weekdagen, daalde tot een aantal van 5 à 

10 per viering. Op een gebruikersraad van het WZC werd dan ook de zin ervan in vraag gesteld. Voor 

het LDC zou er nuttige zaalcapaciteit vrijkomen, mochten deze vieringen op weekdagen wegvallen. In 

samenspraak met de directie van het WZC en na overleg met de betrokken priester wordt  daarom in 

2015 een bijeenkomst belegd met alle kapelvrijwilligers van het WZC om alternatieven te bespreken. 

De centrumleider zal vanuit een neutrale positie dit overleg leiden en nagaan of er binnen het 

aanbod van het LDC op andere wijze aan zingeving kan worden gedaan. 
 

Eéndaagse verhuur lokalen in 2015 

Particulier Aanvrager 2013 2014 2015 

Familiale of informele bijeenkomsten Bewoners WZC 38 18 13 

Organisatie Aanvrager 2014 2015 

Vergadering of activiteit 

 

OCMW 5 2 

WZC 43  

Sociale dienst OCMW 8  

OCMW Buurtwerk 3  

Gemeentebestuur 19  

Grabbelpas 3 4 

Ouderenraad 5 6 

Schaakclub 1  

Kind en Gezin 1  

Zelfstandige verpleegkundigen 1  

Digidak 1 22 

VZW De Ark 1  

Familiehulp 19 52 

Vrouw en samenleving Hoogstraten 1  

 TOTAAL 111  

 

De organisatie van groepsreservaties of familiefeestjes op zaterdag en zondag werd te belastend 

voor de toogvrijwilligers en stoorde andere gebruikers omdat er dan bij momenten te weinig 

plaatsen bleven voor vrij bezoek. Dit soort activiteiten kan daarom enkel nog na reservatie in de 

leslokalen. We zien het effect van deze maatregel  in  de dalende cijfers waaruit blijkt dat families in 

veel gevallen wellicht zelf voor een alternatieve locatie kon zorgen om feest te vieren.   

In de centrumraad is sterk gepleit om een alternatief te bieden voor de organisatie van kleinschalig 

familiebezoek op de leefruimte van het WZC. Dit voorstel wordt momenteel binnen het WZC op 

haalbaarheid onderzocht. 
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6. Vrijwilligers 
 

Vrijwilligersfuncties zonder onkostenvergoeding 

Categorie Functies ingevuld Kandidaten op wachtlijst of als reserve 

Toog 79 4 

Coördinator/lesgever 9 2 

Decoteam 9 1 

Kookteam 13 3 

Expoteam 0 0 

Contactkoor 4 0 

Repaircafé 12 0 

DAV* dispatching 6 1 

DAV* Chauffeur Handicar 12 1 

DAV* Chauffeur MMC 20 1 

Polyvalent/logistiek/adm. 3 0 

Boodschappenhulp 12 3 

Rolstoelbegeleiding 0 15 

Gezelschapsdienst 0 12 

Verwenzorg 0 4 

Totaal 2015   

 2014 179 47 

*DAV= Dienst Aangepast Vervoer 

 

Deze tabel geeft het aantal functies weer. Eén vrijwilliger kan actief zijn in meerdere functies. De 

voorbereiding loopt voor het opstarten van een pool vrijwilligers voor opvang en begeleiding van 

klanten van het kapsalon. 

 

Vrijwilligersfuncties met onkostenvergoeding 

Categorie Functies ingevuld Kandidaten op wachtlijst of als reserve 

Contactkoor dirigent of 

muzikant 

10 0 

Totaal 2015   

 2014 10 0 

 

Deze categorie vrijwilligers wordt niet betrokken bij andere dankmomenten. 

 

Aantal unieke vrijwilligers lokaal dienstencentrum 2015 

Datum Aantal vrijwilligers Nieuwe vrijwilligers Vrijwilligers gestopt 

31/12/2013 151 38 13 

31/12/2014 170 39 20 

31/12/2015 134 23 19 

 

Er is een vrij groot verloop geweest van vrijwilligers. Aanbiedingen van kandidaat-vrijwilligers komen 

er vooral na Nieuwjaar en na de zomermaanden en dat zonder specifieke wervingscampagne. Het 

LDC participeert in 2015 wel in een algemene wervingscampagne voor vrijwilligers vanuit het 

gemeentebestuur. 
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Wanneer een bepaalde taak voor een vrijwilliger moeilijk wordt, vraagt de centrumraad om liever 

speciale aandacht te schenken aan het begeleiden van deze vrijwilligers naar een andere 

taakinvulling dan om de samenwerking stop te zetten. 

Het aantal vrijwilligers met een psychische stoornis of mentale beperking neemt toe. De toeleiding 

gebeurt vaak door andere zorgverleners omwille van het therapeutisch effect van vrijwilligerswerk. 

Het LDC kan geen individuele begeleiding bieden. 

 

Formele overlegmomenten 

Aard Omschrijving Aantal 

Kandidaat vrijwilliger Kennismakingsgesprek 35* 

Comité toogvrijwilligers  Overleg / bespreken beurtrol (2 sessies/dag) 2 

Dienst Aangepast Vervoer Overleg dispatching 2 

Overleg chauffeurs 2 

Boodschappendienst Overleg leden 2 

Contactkoor Resonanz Overleg muzikanten en stuurgroep 2 

Repaircafé Overleg stuurgroep 2 

Kookteam Overleg leden 2 

Petanque Overleg leden 1 

Line dansen Overleg coördinator / lesgevers 3 

Logistieke ondersteuning Overleg vrijwilliger onderhoud kapel en dierenweide 1 

  TOTAAL 2015  

   2014 54* 

*schatting 

 

Zoals in het voorwoord al aangehaald, vraagt het aansturen van een grote groep vrijwilligers een 

organisatiestructuur waarbij vrijwilligers ook een coördinerende taak op zich nemen. Het 

permanente aanbod en wederkerende activiteiten wordt vanuit min of meer zelfsturende teams 

opgezet (animatieteam en hobbyclubs). Voor de evaluatie van bestaande en voorbereiding van 

nieuwe activiteiten (agenda, draaiboek) wordt door de centrumleiding minstens eenmaal per jaar 

een formeel overleg georganiseerd met alle leden van zo'n team of club. Verdere operationele 

afspraken worden gemaakt met de betrokken coördinator en genoteerd in een communicatiemap 

die door deelnemers voor aanvang van een activiteit wordt ingekeken. Tot slot blijven er met 

wisselende frequentie informele contacten op de vloer met vrijwilligers en deelnemers en 

permanente individuele coaching van vrijwilligers. In 2015 volgt nog een eerste formeel jaarlijks 

overleg met leden van het line dansen en het Decoteam. 

 

Vorming 

Doelgroep Omschrijving 

Toogvrijwilligers Nieuwe dienstverlening in dienstencentrum 

Dienst Aangepast Vervoer Omgaan met personen met dementie 

Correct bedienen rolstoellift Handicar door firma Trapmann 

Digidak Jaarlijks regionale vormingsdag  

 

De nieuwe pool vrijwilligers voor begeleiding klanten van het kapsalon krijgt nog een vorming over 

het correct en veilig hanteren van de verschillende modellen rolstoel. Het aanbieden van vorming 

aan vrijwilligers gebeurt nog veel ad hoc op basis van een bepaalde vraag, een concreet voorval of 

een opportuniteit. Om tot een meer gestructureerd en goed gekozen aanbod te komen willen we op 
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dit vlak afspraken maken voor een globaal jaarlijks vormingsaanbod met de vrijwilligerscoördinator 

van het WZC en het vrijwilligersloket van het gemeentebestuur. 

 

7. Organisatie 

7.1 Beleid 

Beleidscyclus 

Jaar Dossiers naar vast 

bureau 

Dossiers naar OCMW 

raad 

Acties uit 

beleidscyclus 

2014 6 1 5 

2015    

 

Het verslag van elke centrumraad wordt voor kennisgeving aan het vast bureau voorgelegd en voor 

behandeling van de adviezen. Verder gaat het om goedkeuring van aanpassingen aan het reglement 

of afsluiten van samenwerkingsakkoorden. De centrumleider kreeg toegang tot het nieuwe 

softwarepakket Cobra voor notulenbeheer en kan zo de dossiers voorbereiden.  

Er gebeurt jaarlijks een rapportering over de uitvoering van acties uit de Beheers- en Beleidscyclus en 

er worden budgetvoorstellen gemaakt. 

7.2 Communicatie 

Centrumkrant in 2014 

Jaar Aantal Oplage Pagina’s Verdeelpunten Abonnees 

2013 6 2100 64 - 73 

2014 12 2100 46 76 78 

2015 12 2060 48   

 

Stijging aantal abonnees door lichtpunt. Daling te verwachten in 2016. 

De activiteiten van het LDC worden huis-aan-huis verspreid via de driemaandelijkse gemeentelijke 

publicatie 'UiT in Hoogstraten'. De centrumkrant is herleid tot een maandelijks blad met vier pagina's 

algemeen nieuws, actuele info, het menu en een beknopte kalender voor de komende maand. Deze 

wordt via balie's, folderrekken, wachtzalen en verenigingen verspreid. 
 

Facebookpagina 

Jaar Aantal vrienden 

2014 296 

2015  

 

De Facebookpagina wordt gebruikt om last minute aankondigingen te doen, nieuws te verspreiden of 

oproepen te lanceren. De centrumleiding gebruikt hiervoor de internetlijn van het internetcafé 

vanwege de webfilter op het netwerk van het OCMW. 
 

Gebruikte communicatiekanalen 

Omschrijving Uitgever / beheerder Frequentie update 

Centrumkrant OCMW Maandelijks 

Huis-aan-huis publicatie UiT in Hoogstraten Gemeentebestuur Driemaandelijks 

DatabankUiT in Vlaanderen Cultuurnet Vlaanderen Maandelijks 
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De Hoogstraatse Maand De Hoogstraatse Pers Maandelijks 

Website OCMW Maandelijks 

Folderrek OCMW Wekelijks 

Afficheruimte / plasmascherm OCMW Wekelijks 

Facebookpagina ‘t Gebuurt OCMW Wekelijks 

Mondelinge contacten met gebruikers OCMW Dagelijks 

   

 

Een gemengde werkgroep gemeente-OCMW werkt aan vaste sjablonen in de huisstijl voor het 
opmaken van drukwerk. Het LDC zal die in de loop van 2015 ook gaan gebruiken. 
Nieuwe bezoekers vinden op de OCMW campus vaak moeilijk de weg naar het LDC. Deze opmerking  
keert terug, telkens een nieuwe groep wordt ontvangen of activiteit start. Men is dan bijvoorbeeld 
op zoek naar 'yogalokaal' of 'infosessie' of ''t Gebuurt' en legt de link met de bewegwijzering naar 
'Lokaal Dienstencentrum' niet. Er wordt gezocht naar een systeem om wisselende wegwijsinformatie 
op de OCMW campus te kunnen zetten op een manier die past in de bestaande omgevingsaanleg. 

7.3 Inspraak 

Samenstelling centrumraad 

Naam Functie Rol 

Boot Jan Gebruiker Lid 

De Swart Karel Gebruiker Lid 

Gottschal Hans Gebruiker Lid 

Leemans Rit Gebruiker Lid 

Vervoort Rik Gebruiker Lid 

Matthé Jos Voorzitter OCMW Lid 

Rigouts Hilt Dienst Senioren Gemeente Lid 

Sprangers Leo Centrumleider Lid 

Van Den Bosch Gerard Voorzitter Ouderenraad Lid 

Vermeeren Lyd Gebruiker Lid 

Vriens Winny / Hoet Katelijne Huisbezoekenteam Lid 

Van den Bossche Katrien Coördinator Beleidsdomein Dienstverlening Waarnemer 

Pinxteren Hilde Onthaal en administratie Waarnemer 

   

 

Er zijn in 2014 geen vervangingen of uitbreidingen gebeurd. 

 

Vergaderingen centrumraad 

Datum Aantal aanwezigen 

03/04/2015 11 

19/06/2015 11 

11/09/2015 9 

20/11/2015 10 

 

De vergaderingen zijn erg interactief en geanimeerd. De uitgebrachte adviezen worden behandeld 

door het vast bureau. 

 

Andere suggesties 
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Kanaal Aantal 

Vrijwilligersoverleg Zie overlegmomenten 

Ideeënbus 3 

Opmerkingen op dagrapport toogvrijwilligers 25 

Mondelinge contacten variabel 

 

In de ideeënbus zaten enkel anonieme meldingen wat het onmogelijk maakt om de afzender te 

antwoorden. De centrumleider en andere medewerkers zijn dagelijks zichtbaar aanwezig en de 

meeste voorstellen en suggesties worden gewoon mondeling gegeven zonder te worden 

geregistreerd. 

7.4 Financiën 

Bestelbons 

Aantal Aantal  

2015  

2014 10 

Plastic lepels 

Details over de inkomsten en uitgaven worden in het najaar opgenomen in een financieel verslag. Er 

diende opvallend vaak servies en bestek te worden bijgekocht. De voorraad koffielepels verdwijnt als 

sneeuw voor de zon zonder duidelijk aanwijsbare reden. Er wordt daarom een raamovereenkomst 

gesloten met een leverancier waarbinnen de voorraad snel kan worden aangevuld. 

 

Fondsenwerving 

Herkomst Doel Bedrag 

Steunpunt Platteland Samen Op Stap (mobiliteit bewoners platteland) 0 

Cera Foundation Omgeving Kapel van het Gasthuis 2300 

 

Aangemoedigd door eerdere succesvolle subsidie- of sponsoraanvragen, blijft het LDC waar mogelijk 

extern fondsen werven.  Als uitloper van het project Lichtpunt (detectie vereenzaming) is een 

aanvraag in het vooruitzicht bij LEADER (Europees subsidiëringsprogramma voor 

plattelandsontwikkeling) over buurtgerichte zorg. 

Voor de restauratie van de Kapel van het Gasthuis is een nota geschreven over de aanpak van een 

crowdfunding project. Er bestaat ook nog een opportuniteit om een project in te dienen voor 

opwaardering van de belevingswaarde van de dierenweide bij Cera Foundation. 

7.5 Infrastructuur 

Technisch onderhoud 

Herstellingen Aantal 

 2014 2015 

Meldingen herstelling / onderhoud aan eigen technische dienst 35  

 

Onderdelen van het meubilair zoals de stoelen en plooitafels blijken erg kwetsbaar te zijn en moeten 

regelmatig worden hersteld. De vervanging van plooitafels wordt nu al best in de meerjarenplanning 

voorzien. 
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Twee vrijwilligers die instaan voor het onderhoud van de kapel en verzorging van de dieren in de 

dierenweide tekenden een afsprakennota met het LDC. Samen met de coördinator van de Hobbyclub 

Petanque dragen ze zorg voor klein onderhoud van de buiteninfrastructuur. 
 

Schoonmaak 

Prestaties Aantal 

Uren per week 12 

Rooster Frequentie Lokaal 

Ochtend Dagelijks Toog 

Dinsdag Wekelijks Cafetaria (plinten,richels) 

Woensdagochtend Wekelijks Leslokalen 

Donderdag Wekelijks Sanitair 

Wekelijks Bureau centrumleider 

Vrijdag Wekelijks Cafetaria (vloer, meubels) 

 

Door het grote aantal deelnemers aan line dansen en yoga werden meerdere groepen gevormd en 

het aanvangsuur van de activiteit vervroegd. Dit overlapt met de geplande uren schoonmaak zodat 

aanpassingen aan het werkschema van de schoonmaakploeg nodig zijn. Dit blijkt een niet voor de 

hand liggende oefening te zijn. Het aanvangsuur van nieuwe activiteiten wordt daarom voortaan op 

10u00 behouden. 
 

Investeringen 

Aard 

Draadloze microfoon Mobiel krattenrek Magazijnrekken in berging 

Buffetpiano Dubbele spoelbak toog Schilderwerk vitrinekasten 

Terrasparasols Nieuwe thermosflessen Aanvullen serviesgoed 

Droogkappen Föhn Stroomaggregaat 

 

Ondanks het plaatsen van terrasparasols nemen weinig personen plaats op het terras. Uit reactie 

blijkt dat dit te maken kan hebben met de grotere afstand tot de bar,  met het onderhoud van de 

meubels (spinnenweb, vogelpoep) of tocht. Het onderhoud van de terrasmeubels wordt alvast beter 

opgevolgd. 

Door storingen in de cafetaria is de draadloze microfoon nog niet gebruiksklaar. Er wordt een 

technische oplossing gezocht. 

Om gewapend te zijn tegen de aangekondigde stroomonderbrekingen in het kader van het 

afschakelplan elektriciteit, is een noodaggregaat geplaatst. Het LDC kan op die momenten autonoom 

verder werken en zo nodig ook zorgen voor opvang van mensen. 

7.6 Kwaliteitszorg 

Tevredenheidsmeting 

Aard 2015 

Schaaklessen  

Geheugentraining  

Yogalessen  

Line dansen  

Maaltijden  

  TOTAAL 2015  
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   2014 5 

 

Op basis van de tevredenheidsmetingen werd beslist om activiteiten al dan niet te hernemen of om 

aspecten ervan bij te sturen. Leden van de ouderenraad deden een tevredenheidsonderzoek bij 

bewoners van het WZC en zijn bereid om mee te werken aan een algemene tevredenheidsmeting 

binnen het LDC. Deze opportuniteit wordt in overweging genomen. 

Er is een procedure opgenomen in het kwaliteitshandboek over omgang met ongewenst seksueel 

gedrag op het werk. 
 

Klachtenbehandeling 

Onderwerp Aantal klachten 

Huidirritatie, rode vlekken gebruikers kapsalon 3 

Gebrek aan sociaal contact tijdens kappersbezoek 1 

Medegebruik kapsalon op zaterdag 1 

  TOTAAL 2015  

    2014 5 

 
De meeste klachten hadden betrekking op huidirritatie in de hals van gebruikers van het kapsalon. In 

overleg met de kapster werd het probleem geanalyseerd en zijn een reeks maatregelen getroffen: 

- advies om voorafgaand aan kappersbezoek juwelen uit te doen 

- gebruik rolstoel met aangepast hoogte 

- aankoop nieuwe droogkappen 

- in kapsalon preventief en zorgvuldig een beschermende handdoek in de hals leggen 

Ook voor de andere klachten werd telkens actie ondernomen.  

Op advies van de Zorginspectie wordt de klachtenprocedure prominenter bekendgemaakt in de 

cafetaria. 
 

Kwaliteitsplanning 

Zie hoofdstuk 8  

 

De kwaliteitszorgcoördinator en de centrumleider maakten afspraken over het opzetten van een 

zelfevaluatie. Het handboek 'verbeteren door zelfevaluatie' van Politeia is aangekocht. De 

centrumleider volgt een vorming over zelfevaluatie bij het Regionaal Ondersteuningspunt voor 

Centrumleiders van de Kempen. Het jaarverslag blijft daarom voorlopig  instrument van zelfevaluatie. 

Een plan van aanpak is inmiddels geschreven.  

7.7 Overleg 

Intern en formeel overleg met collega’s in kader bestaand aanbod en samenwerking. 

Partner Onderwerp Aantal 

Medewerkers onthaal-administratie Briefing 

Procedure zaalreservatie 

18 

2 

Team Thuis- en Ouderenzorg Overleg collega’s bureau thuis- en ouderenzorg 7 

Facilitaire diensten Onderhoud en beheer infrastructuur 6 

Woonzorgcentrum Overleg samenwerking WZC-LDC 2 

Paramedische dienst Dankmoment vrijwilligers 2 

Stuurgroep Pastoraal Aanbod zingeving in LDC 1 

Leverancier Catering Nieuwe leverancier en opstart middagrestaurant 3 
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Menucommissie 

Marketing middagrestaurant 

5 

2 

Kapper Evaluatie overeenkomst 1 

Sociaal huis Hoogstraten Clusterwerking gemeente-ocmw 2 

Loket vrijwilligerswerk Overleg vrijwilligersbeleid 2 

Gezondheidsraad Gemeentelijke gezondheidsacties 3 

  TOTAAL 2015  

       2014 56 

 

De wekelijkse briefing met collega's van administratie en onthaal liet zich moeilijk tijdens de 
kantooruren inplannen zonder continu gestoord te worden. Het vergaderen verliep daardoor niet 
efficiënt. De briefing door de centrumleider gebeurt daarom enkel nog met de administratief 
medewerker LDC die de nodige boodschappen op haar beurt en op het meest geschikte moment 
doorgeeft aan de collega's. 
 

Extern en formeel overleg met partners in kader bestaand aanbod en samenwerking. 

Partner Onderwerp Aantal 

Unizo Opstart boodschappenhulp 2 

VVV  Deelname Hoogstraten in Groenten en Bloemen 1 

Thuiszorgcentrum Samenwerking vormingsaanbod 3 

Zorginspectie Inspectie dienstencentrum 1 

LBC Samenwerking opleidingsaanbod 1 

Rolmobiel Verlengen samenwerkingsovereenkomst 1 

Okra Overleg aanbod jaarkalender 2015 1 

Zelfst. Thuisverpleegkundigen Samenwerking uitbouw dienst ‘bad met hulp’ 1 

Digidak Stuurgroep 3 

  TOTAAL 2015  

   2014 14 

 

Het Thuiszorgcentrum is een belangrijke nieuwe partner in de organisatie van informatieve 

activiteiten. De eerste contacten verliepen in een beste verstandhouding. Met CVO LBC Turnhout-

Hoogstraten is een principieel akkoord gesloten over de organisatie van volwassenenonderwijs 

zonder hiervoor een timing af te spreken. Dit biedt kansen op middellange termijn, eventueel in het 

geplande tweede LDC in Hoogstraten (Meer). 

7.8 Projecten 

Deelname aan werkgroepen rond vernieuwende projecten en samenwerking. 

Titel Partner Aantal 

Uitbouw logistieke steun voor LDC OCMW diensten 3 

Organisatie onthaal OCMW diensten 5 

Projectsubsidie mobiliteit platteland OCMW diensten 1 

Brainstorm Thuis en Ouderenzorg OCMW diensten 2 

Projectsubsidie Trage wandeling OCMW, gemeentebestuur 2 

Communicatie (publicaties, huisstijl, 

website) 
OCMW, gemeentebestuur 3 

Belevingspad op ocmw-campus OCMW, gemeentebestuur, ouderenraad 3 

Afschakelplan elektriciteitsnet OCMW, gemeentebestuur 1 
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Lichtpunt OCMW, gemeentebestuur, ouderenverenigingen 5 

Lokaal Dienstencentrum Meer OCMW , vzw Klooster 2 

Digikans@werk OCMW 2 

   TOTAAL 2015  

    2014 29 

 
De deelname aan werkgroepen is boeiend maar de tijd die hierin wordt geïnvesteerd mag niet ten 
koste gaan van de eigen agenda van het LDC. Er is in 2014 een verzadigingspunt bereikt. De 
deelname aan de werkgroep communicatie is daarom tijdelijk opgeschort en er kunnen maar nieuwe 
engagementen worden aangegaan in de mate dat andere projecten worden afgerond. 
In het project Lichtpunt (gemeente, OCMW, ouderenraad en verenigingen) wordt bij alle 
alleenstaande 75-plussers een huisbezoek door een vrijwilliger aangekondigd (Okra, Neos, 
Ziekenzorg, ouderenraad, particulier). Wie geen huisbezoek wenst, kan dit annuleren. Tijdens het 
huisbezoek krijgt men een cadeautje (nachtlampje) en een uitnodiging voor een maaltijd in het LDC. 
Uit de interactie met de deelnemers tijdens het project komen wellicht allerlei suggesties naar boven 
op basis waarvan een vervolgtraject wordt opgezet. 

7.9 Secretariaat/klassement/administratie 

Uitgaande post 

Soort 2014 2015 

Brieven 21  

E-mail  1815  

 

Veel vragen over reservaties van lokalen komen rechtstreeks bij de centrumleider terecht en zijn 

tijdvreters. Ze zouden ook door de medewerkers administratie en onthaal behandeld kunnen 

worden. Er is daarom met hen overleg gepleegd en een taakverdeling afgesproken. Dit wordt verder 

vertaald in een productfiche met procedure en een aanvraagformulier (printversie en online).   

7.10 Personeel 

Personeelskader 

Naam Functie Kwalificatie Statuut Arbeidsregime 

Leo Sprangers Centrumleider Maatschappelijk Assistent Statutair (B5) 5/5 

Hilde Pinxteren Administratief 

medewerker 

A6/A2 Handel Contractueel (C) 3/5 

 

Een vraag naar meer personeelscapaciteit voor het LDC werd vertaald in: 

 een uitbreiding van werkuren met 1/10 van de administratief medewerker en het voorzien van 

een vaste back-up in de pool administratie en onthaal 

 logistieke ondersteuning bij zaalschikking door technische dienst 

 principieel akkoord om te investeren in registratiesoftware 

Met het oog op de geplande opening van een tweede LDC in Hoogstraten (Meer) en een 

antennewerking in Meerle, worden de aanwerving van een tweede centrumleider (2,5/5 VTE) en 

administratief-logistiek medewerker (2,5/5 VTE) in het vooruitzicht gesteld. 

  

Tijdelijke medewerkers (detachering, stage, vrijwilligers, …) 

Naam Functie Statuut Duur  Arbeidsregime 

Sabrina Van Logistiek Art. 60 01/10/2015-31/12/2015 2/5 
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Reythoven medewerker 

 

De tijdelijke medewerker kan tot het najaar 2015 worden ingezet bij de voorbereiding, uitvoering en 

vervolgtraject van het project Lichtpunt.  

Er was verder een kennismaking met een kandidaat stagiaire die nadien afmeldde omwille van een 

vervoersprobleem. 

 

Bijscholing 

Datum Titel opleiding Wie Uren 

14/01 Overleg centrumleiders Kempen in Geel Leo Sprangers 2,5 

01/04 Overleg centrumleiders Kempen in Hoogstraten Leo Sprangers 2,5 

24/03 Studiedag Minder Mobielen Centrales Hilde Pinxteren 1 

26/02 

01/06 

Vorming softwarepakket Rolmobiel 

Werkgroep Rolmobiel 

Hilde Pinxteren 

Hilde Pinxteren 

1 

1 

03/06 Zorg zonder stress Leo Sprangers 2 

24/06 Regionaal ondersteuningspunt LDC  Leo Sprangers 27 

23/10 

11/12 

17/11 Cobra (software notulenbeheer) Leo Sprangers 2 

23/06 Inspiratiedag ‘ouderen en eenzaamheid’, sociaal 

huis Arendonk 

Leo Sprangers 6 

  TOTAAL 2015  

   2014 43 

 

Het decretaal verplichte aantal uren bijscholing voor de centrumleider is bereikt. Het bestaande 

overleg centrumleiders Kempen ging op in de Regionale Ondersteuningspunten (ROP). 

 

8. Kwaliteitsplanning 

8.1 Zelfevaluatie 

Een LDC moeten een zelfevaluatie uitvoeren om aan te tonen hoe het zijn processen, structuren en 
resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert. Bij elke evaluatie moeten vijf 
stappen doorlopen worden, telkens gedurende een periode van 2 jaar. 
 
a)  Systematisch gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de zorg. 

Dit doen we in de vorm van dit jaarverslag. Er is overgegaan van een overwegend 
beschrijvend verslag naar een organisatiebrede rapportering in cijfertabellen. 

b)  Kwaliteitsdoelstellingen formuleren op basis van die gegevens over de kwaliteit van de zorg. 
Een analyse van bovenstaande tabellen op dienstniveau (centrumleiding, administratie en 

onthaal), beleidsniveau (vast bureau) en gebruikersniveau  (centrumraad) leidde tot de 

vaststellingen en aanzetten tot verbeteracties die er telkens onder staan genoteerd.  

c)  Een stappenplan met tijdspad opstellen om die kwaliteitsdoelstellingen te bereiken. 
De conclusies uit deze zelfevaluatie zijn onder 8.3 verder vertaald naar 

kwaliteitsdoelstellingen met stappenplan en tijdspad voor 2015. We gebruiken hiervoor al de 

indeling in aandachtsgebieden uit het handboek 'Verbeteren door zelfevaluatie' van Politeia. 

d)  Regelmatig evalueren of de doelstellingen bereikt worden. 
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Een evaluatie van de kwaliteitsdoelstelling uit 2014  staat onder 8.2 
e)  De nodige stappen ondernemen wanneer een doelstelling niet bereikt wordt. 

Nieuwe stappen zijn opgenomen bij de kwaliteitsdoelstellingen voor 2015 onder 8.3. 

8.2 Evaluatie kwaliteitsdoelstellingen 2014 

Kwaliteitsdoelstellingen 2014 

Omschrijving Evaluatie 

Klachtenprocedure onder aandacht brengen.  Nota met schriftelijke toelichting procedure staat 

in cafetaria naast de ideeënbus. Steeds onder de 

aandacht brengen. 

Starten boodschappendienst.  Boodschappendienst is operationeel. 

Organiseren demo geïntegreerde registratie-

software. 

Demo pakket BOSolutions werd georganiseerd op 

7 oktober. 

Verspreiden folders i.v.m. 

gezondheidspreventie.  

Thematisch folders aangeboden in cafetaria: 

valpreventie, co-intoxicatie, griepvaccinatie maar 

met weinig belangstelling. 

Voortzetten geheugentraining. Er is een cursus geweest in voorjaar en najaar. 

Aanbieden activiteiten in bewegingstuin. Een reeks beweegactiviteiten i.s.m. de 

gemeentelijk sportdienst is geannuleerd bij gebrek 

aan inschrijvingen.  

Het LDC wil een rol opnemen rond 

vereenzaming. 

LDC was mede organisator van het project 

Lichtpunt waarbij alle alleenstaande 75-plussers 

werden gecontacteerd voor een huisbezoek en of 

een maaltijd. 

Verkorten bestelprocedure maaltijden  De besteltermijn is teruggebracht van 7 naar 3 

dagen. 

Uitbreiden aanbod maaltijden. Er is een last minute bestelmogelijkheid en ook de 

gelegenheid om losse componenten van het 

dagmenu te bestellen. 

Verder inzetten op restaurantdagen. Enkel de ‘bourgondische menu’s’ kennen succes 

maar het wordt moeilijk om deze tegen 

democratische prijs aan te bieden. Er is een 

alternatief in de vorm van smulnamiddagen. 

Activiteiten organiseren in overleg met 

andere organisaties in Hoogstraten.  

Er was overleg met gemeentelijke vrijtijdsdiensten 

en Okra Gewest. 

Aanbod uitbreiden met Yoga lessen. Er zijn drie yoga groepen actief. 

Starten met een informele babbelgroep.  Maandelijks is er de activiteit Koffieleuten in de 

cafetaria. 

Haalbaarheid onderzoeken voor plaatsen 

brievenbus mutualiteit en Bpost. 

Beide vragen kregen een negatief antwoord. 

Bewoners uit Jaak Aertslaan kunnen wel 

gefrankeerde post via het onthaal verzenden. 

Nieuwe partners zoeken voor aanbieden 

vorming.  

Er is een principe akkoord met LBC volwassenen-

onderwijs en een samenwerkingsovereenkomst 

met Thuiszorgcentrum Turnhout. 

Onderzoek om vanaf 2015 extra welness 

diensten, zoals manicure, gelaatsverzorging 

Dit is niet gebeurd. Gelet op de lage bezetting van 

bad, wassalon en kapsalon voor gebruikers uit de 
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aan te bieden. buurt, wordt best vooraf naar reële behoeften 

gepeild. 

Een algemene tevredenheidsbevraging bij 

onze gebruikers afnemen.  

Ouderenraad doet het aanbod om hier aan mee te 

werken in 2015. Omwille van deze opportuniteit, 

wordt dit doorgeschoven.  

Beheersen aantal inzetbare vrijwilligers.  De vrijwilligerswerking is onderverdeeld in kleinere 

entiteiten (animatieteam, hobbyclub, …). 

Starten met een groep vrijwillige 

rolstoelbegeleiders.  

Deze groep staat in de startblokken om vanaf 

januari 2015 de klanten van het kapsalon op te 

vangen en te begeleiden. 

Omkaderen vrijwilligers die 

buiteninfrastructuur mee onderhouden 

Deze vrijwilligers tekenden een afsprakennota met 

het LDC en hadden een eerste gezamenlijke 

overleg. 

Streven naar een pool met een lager aantal 

maar meer beschikbare vrijwilligers.  

Het aantal vrijwilligers nam nog toe in plaats van 

af. De grootste groep (toog)vrijwilligers blijken niet 

graag met een grotere frequentie te komen. 

De vorming aan vrijwilligers geven we in 

korte en praktijkgerichte sessies. 

Aangeboden vorming duurde telkens maximum 

een uur. 

Herschrijven huishoudelijk reglement. Aangepast huishoudelijk reglement is goedgekeurd 

door Vast Bureau op 14/11/14. 

Administratieve procedure verhuur lokalen 

efficiënter organiseren.  

 

Na overleg met collega’s onthaal-administratie is 

een productfiche en procedure gemaakt. Een 

aanvraagformulier (printversie en online) volgt. 

Verslagen centrumraad formeel rapporteren 

aan Vast Bureau.  

Dit gebeurt consequent. 

Publiceren in gemeentelijke uitkalender.  Dit is in elke editie gebeurd. 

Nagaan gebruik nieuwe communicatie-

kanalen.  

Er is een facebookpagina aangemaakt. 

Verhogen frequentie en verspreidingsgebied 

centrumkrant.  

De centrumkrant ging van tweemaandelijkse naar 

maandelijkse frequentie. De verspreiding in 

Minderhout werd verhoogd naar alle Okra leden. 

Een nieuw en beter logo voor LDC vinden. Een nieuw logo is in gebruik (zie voorpagina). 

8.3 Kwaliteitsdoelstelling 2015 

Verbeteracties per aandachtsgebied 

Management Tijdspad 

Uitwerken concept LDC Meer en antenneposten: stand van zaken wordt 

gerapporteerd in BBC: Doelstelling 11 – LDC Meer (als prioriteit bepaald 

door het bestuur). 

Januari-december 

Middelen: infrastructuur (onderhoudswerken) Tijdspad 

Preventief onderhoud petanquevelden Maart  

Toegang vrijwilligers tot buitenkraan met leidingwater Februari 

Opvolgen onderhoud terrasmeubels Juni 

Gebruiksklaar maken draadloze microfoon  Januari-maart 

Middelen: financiële middelen (investeringen) Tijdspad 
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Bewoners WZC mee laten genieten van activiteiten via TV kanaal: Vb. 

contactkoor , processie Heilig Bloed 

September-december 

Voorbereiden vervanging Handicar (type voertuig, financiering) Mei 

Tijdelijke bewegwijzering naar activiteiten op de OCMW campus  September-december 

Raamovereenkomst sluiten met leverancier servies en bestek Februari-maart 

Onderzoek en eventuele aankoop  registratiesoftware Mei-juni 

Middelen: verwerven van middelen door het indienen van projecten Tijdspad 

Crowdfunding restauratie kapel April 

Opwaarderen belevingswaarde dierenweide April 

Opvolgen subsidiedossier 'samen op stap'  Mei 

Indienen projecten wanneer er zich een opportuniteit voordoet Januari - december 

Middelen: personeel Tijdspad 

Opstarten procedure aanwerving van tweede centrumleider (2,5/5 VTE) 

onder voorbehoud van verdere evolutie in opstart LDC Meer 

Juni (onder 

voorbehoud) 

Dienstverlening: onthaal Tijdspad 

Uitwerken aanvraagformulier (printversie en online) zaalverhuur April-mei 

Afspraken bereikbaarheid centrumleider zonder afspraak Juni 

Verdere uitwerking productfiches Januari - december 

Dienstverlening: communicatie Tijdspad 

Verfijnen afspraken verspreiden drukwerk in LDC Oktober 

Afspraken over promotie activiteiten WZC in LDC Juni 

Toelichting LDC voor collega's sociale dienst April 

Toelichting LDC bewoners bejaardenwoningen Juni 

Brochures OCMW: vernieuwing brochures en werken met fiches Januari - december 

BBC doelstelling 6: Evaluatie bestaande inspraakorganen en bijsturen 

waar nodig  

Januari - december 

BBC doelstelling 2: overlegkanalen blijvend bijsturen Januari - december 

Dienstverlening: vrijwilligers Tijdspad 

Permanentie kerstdag bespreken op najaarsvergadering Oktober 

Werven vrijwilligers voor coördinatie expoteam Juni 

Organiseren jaarlijks overleg Decoteam en line dansen Februari-maart 

Vorming over hanteren rolstoel Januari 

Overleg globaal jaarlijks vormingsaanbod voor alle vrijwilligers OCMW Juni 

Wanneer een vrijwilligerstaak te belastend wordt, liever begeleiden naar 

andere taakinvulling dan samenwerking stop zetten. 

Januari - september 

Afspraken maken over begeleiden vrijwilligers met een psychische 

stoornis of mentale beperking.  

September 

Dienstverlening: activiteiten Tijdspad 

Verlengen speelseizoen petanque April-oktober 

Uitbreiden aanbod infosessies: aanbieden infosessie tijdens avonduren Februari-maart 

Dienstverlening heroriënteren: Minder restaurantdagen en meer 

smulnamiddagen 

Januari-december 

Koffieleuten in 2de week in plaats van 3de week Januari-december 
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Evaluatie aanbod activiteiten zomermaanden: geen wederkerende 

activiteiten in zomermaanden 

Juli-augustus 

Overleg overgang yogales naar autonome vereniging April 

Overleg kapelvrijwilligers over aanbod zingeving in LDC Januari 

Dienstverlening: diensten Tijdspad 

Opwaarderen beleving middagrestaurant Januari-juni 

Integratie boodschappendienst en dienst aangepast vervoer Januari-maart 

Uitbreiden aanbod 'begeleiding' dienst aangepast vervoer September-december 

Opstart begeleiding klanten kapsalon Januari 

Uitwerken dienstverleningsformule 'bad met hulp' Februari-maart 

Aanvraag bij LEADER voor project buurtgerichte zorg Mei 

Meten en verbeteren Tijdspad 

Verloop gebruikersaantallen cafetaria meten met verbruik populaire 

producten (koffie, cola light, gebak) als referentie. 

November-december 

Onderzoek haalbaarheid tegengaan voedselverspilling September-december 

Uitvoeren van een kosten baten analyse van specifieke dienstverlening: 

vb. digidak 

Juni 

Tevredenheidsmetingen gebruikers specifieke activiteiten en met behulp 

ervan activiteit bijsturen 

Januari - december 

Kwaliteitsmanagementsysteem Tijdspad 

Overwegen aanbod ouderenraad medewerking aan algemene 

tevredenheidsmeting 

September-december 

Plan van aanpak zelfevaluatie Januari 

 


