
 
 

Inleiding  
mobiel lokaal dienstencentrum 

Deerlijk 
 
  

Provincie West-Vlaanderen  



Inleiding mobiel LDC Deerlijk 

§  Project met ondersteuning Provincie 
 
§  Sinds 2009 – samenwerkingsinitiatieven 

wonen –zorg – welzijn 
 
§  Elke persoon met ondersteuningsbehoefte 

 wonen in gewenste/gepaste woonvorm en 
 woonomgeving 

 met divers aanbod van zorg op maat 
 en betrokkenheid buurt 



Inleiding mobiel LDC Deerlijk 

§  Grote verscheidenheid projecten 
 Experimenten/proeftuinen uitwerken 
 op maat van de regio, gemeente, dorp, buurt 

§  Groot deel van de projecten focus op 
 - ontmoeting in de buurt – buurtbetrokkenheid 
 - zinvolle activiteiten in en met buurt 
 - zorg, ondersteuning, diensten info dicht bij bewoners 
 - ankerpunt in de buurt è vrijwilligers 
 - antwoord op vereenzaming 
 è inspelen op vermaatschappelijking van de zorg 

 



Inleiding mobiel LDC Deerlijk 

§  Gelijkenissen werking LDC, maar valt niet 
binnen regelgeving 

Erkend LDC: werking in 1 hoofdgebouw – 
verplaatsing van personen naar centraal 

gebouw 
 

Proeftuinen/projecten: werking is “mobiel” en 
verplaatst zich van locatie naar locatie naar de 

bewoners in de buurt 
 



Inleiding mobiel LDC Deerlijk 

Projecten/proeftuinen: 
 

§ decentraliseren van werking – dienstverlening dichter 
bij burger 
§ activiteiten aanbieden in de verschillende buurten/
wijken  
§ gebruik maken van bestaande infrastructuur        
(scholen, wzc, culturele centra…) 
§ activiteiten geënt op noden en vragen van buurt 
§ in samenwerking met lokale personen en organisaties 



Inleiding mobiel LDC Deerlijk 

§  Provincie, VVDC en samenlevingsopbouw W-Vl. è 
signaal naar Vlaams beleid: bestaande model LDC niet 
altijd afgestemd op lokale noden en context  

§  Naast bestaand model, andere vormen LDC meer 
aangewezen in bepaalde (vaak landelijke) contexten 

§  Nadruk op investeren in een werking die kan inspelen 
op de buurt, gekoppeld aan multifunctioneel inzetten 
van bestaande gebouwen. 

§  Voorbeeld: mobiel LDC Deerlijk 



Voorbeeld mobiel LDC: Deerlijk 

§  In 5 wijken (Molenhoek, Sint-Lodewijks, Statiewijk, 
Centrum, Belgiek) 

§  Gebruik van bestaande gebouwen: ontmoetingsruimte, 
school cultureel centrum,… 

§  Aanbod samen met bewoners plannen en organiseren 
è wat willen zij 

§  Vrijwilligers inschakelen 
§  Plaatselijke personen en organisaties inschakelen 



Deerlijk: het werkt! 

 
§ Veel personen bereikt – activiteiten/maaltijden 
§ Jong en oud 
§ Kwetsbare doelgroepen nemen deel 
§ Belangrijk inbreng van vrijwilligers 
§ Positieve reacties van bewoners buurt 



   Contact 

Provincie West-Vlaanderen - Dienst welzijn 
Silvie Vanhoutteghem 050/40.34.76 

Sabine Persad 050/40.35.06 
www.west-vlaanderen.be 

 
OCMW Deerlijk - Coördinator Woonzorgproject 

Leen Raepsaet 056/73.63.31 
leen.raepsaet@ocmwdeerlijk.be  

 
  


