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Werkwinkel Lokaal Dienstencentrum

Zorg Leuven & vzw Seniorama



Lokale dienstencentra in Leuven

• 6 LDC in Leuven: 

→ 4 LDC Zorg Leuven: 1. Ter Vlierbeke in Kessel-Lo

2. Ruelenspark in Heverlee

3. Ter Putkapelle in Wilsele

4. E. Remy in Leuven-Centrum

→ 2 vzw: 5. Seniorama in Leuven-Centrum

6. Wijnveld (de Wingerd) in Leuven



LDC Ter Vlierbeke LDC Ruelenspark LDC Ter Putkapelle LDC  Edouard Remy

LDC Wijnveld LDC Seniorama
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Doelstelling en werking

• Door aanbod aan diensten en activiteiten ervoor zorgen dat mensen op een 
positieve manier in hun thuissituatie oud kunnen worden.

• Woonzorgdecreet → vernieuwing → nieuwe uitdagingen

• Zorgzame buurten: contacten buurtbewoners stimuleren, samenwerking 
organisaties in de buurt

• Verschil in werking LDC/antennepunten/mobiel LDC

Methode = Buurtanalyse: op wijkniveau de noden en krachten bundelen, zowel 
van buurtbewoners als organisaties. Klein beginnen en dan uitbreiden.

Bekendheid = aandachtspunt! Belangrijke functie in de toekomst → in de buurt 
werken = meer bekendheid = groter bereik van de doelgroep en kwetsbaren.



• Terug naar vroeger → warme buurten, contacten, elkaar helpen, ontmoeten, 

verbinden, netwerk uitbouwen, duurzaam…

• Extra aandacht voor diegenen die geen/weinig sociale contacten hebben 

• Met je LDC naar buiten komen

• Nieuwe uitdagingen 

• Vrijwilligerswerk = belangrijk en noodzakelijk middel

→ hulp voor de ander + eigen motivatie

Doelstelling en werking



Samenwerking met andere organisaties

• Samenwerkingsverbanden: AV en werkgroepen - deelname 
Seniorenraad Leuven

→ voorstellen nieuwe initiatieven, activiteiten → aanzetten tot 

nauwere contacten 

→ = samenwerking rond Seniorenweek. Momenteel 

herstructurering van de werking werkgroepen.



Samenwerking met andere organisaties

• Informatie en advies

• Samen activiteiten organiseren

• Doorverwijsfunctie

• Er zijn verenigingen in de SR waar het probleem zich voordoet van weinig 
vernieuwing in bestuur. Weinig opvolging… naar toekomst toe 
problematisch. Welke bijsturing? Nieuwe vorm, krachten bundelen? 
Meerwaarde van aangesloten zijn van een vereniging

• Digitale kloof verkleinen 

• Positieve samenwerking stad – SR 



Samenwerking met andere organisaties

• Veel individuele senioren komen naar het LDC, kans voor de SR om 
te informeren of info te verkrijgen

• Economisch aspect: voor de hulpvrager geen kost als door buur 
gebeurt.

• Voor de zorgverleners → de druk verminderen

• Wie komt waar? Iedereen informeren over elkaars werking (ook 
per hulpvraag) thuisverpleging in de wijk per straat


