
 
 

NOTULEN DER VERGADERING VAN CENTRUMRAAD, GEHOUDEN OP  

18-01-2019 TE 14 UUR 
 

 
Aanwezig: Derkinderen Ingrid, Van Dender Godelieve, De Kerf Marie-Louise, Franckaert 

Sofie, Smet Kris, Hermans Sonja, Vermeulen Patrick 

Verontschuldigd: Aluwé Maurits, Rombaut Mariette, Vermeersch Johan 

 
Agendapunten: 
 

1. Verwelkoming nieuw centrumraadslid Vermeulen Patrick 

2. Wensen en voornemens voor 2019  

3. Goedkeuren vorig verslag – Centrumraad dd. 16/11/2018 

4. Activiteiten 

- Terugblik najaar 2018 
- Planning voorjaar 2019 
- Jaarthema 

5. Sociaal seniorenrestaurant 

- Cijfers en evolutie 

6. Nieuws uit LDC ’t Achterpoortje 

7. Preventie 

8. Varia 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Verwelkoming nieuw centrumraadslid Vermeulen Patrick 
 

Tijdens de voorgaande centrumraad dd. 16/11/2018 nam voorzitter Maerevoet 
Herman afscheid van de centrumraad. Hij zal worden vervangen door Vermeulen 
Patrick (Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en Schepen sociale zaken, welzijn 
en senioren). We willen vanuit gans lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje Patrick 
Vermeulen hartelijk welkom heten.  
 
Korte voorstelling werking centrumraad + voorstelling van leden.  
 

 Derkinderen Ingrid: afgevaardigde Ouderen Adviesraad (OAR), 
voorzitter/secretaris van S-Plus. Sluit vanuit functie binnen OAR aan bij 
centrumraad. 

 Van Dender Godelieve: woonachtig in de flatjes van St. Elisabeth, sluit als 
gebruiker aan bij de centrumraad.  

 De Kerf Marie – Louise: woonachtig in de flatjes van St. Elisabeth, sluit als 
gebruiker aan bij de centrumraad.  

 Smet Kris: vrijwilliger in LCD ’t Achterpoortje, vanuit dit engagement ook in de 
centrumraad gerold.  



 Hermans Sonja: verantwoordelijk voor organiseren van breiactiviteit binnen het 
dienstencentrum, sluit van hieruit aan bij centrumraad.  

 
De Centrumraad staat voor: 
 

 Actief advies geven en informatie uitwisselen 

 Constructief meningen uitwisselen 

 Oog voor het algemeen belang 

 Gemotiveerd deelnemen 

 Plezier maken 
 
De Centrumraad bestaat uit: 
 

 Een afgevaardigde van de lokale Ouderen Adviesraad (OAR) 

 Minimaal 5 en maximaal 10 gebruikers van het LDC 

 De Centrumleider die de vergaderingen voorzit 

 Een afgevaardigde van gemeente en OCMW 
 
De centrumraad kan op eigen initiatief ook mensen uitnodigen om de vergadering te 
volgen zoals bijvoorbeeld een vaste medewerker van het LDC. 
 
De centrumraad komt om de twee maanden samen.  
 
Wellicht is het zinvol om te bekijken of er naast deelname van externe gebruikers die 
zich als vrijwilliger engageren ook externe personen die gebruik maken van de hulp – 
en dienstverlening in de toekomst kunnen aansluiten bij de centrumraad. Hierbij moet 
erover worden gewaakt dat het maximale aantal van 10 gebruikers niet wordt 
overschreden.   
 
Bij verder nazicht blijkt dat binnen de huidige samenstelling van de centrumraad 7 
personen effectief als gebruikers kunnen worden gecategoriseerd. Een uitbreiding 
met 3 personen is op dit moment mogelijk.  
 
Voor toekomstige overlegmomenten wordt afgesproken dat, indien mogelijk, het 
overleg wordt ingepland op een donderdag namiddag. Er wordt steeds naar gestreefd 
om de overlegmomenten niet te laten samen vallen met grote activiteiten binnen de 
verenigingen.  

2. Wensen en voornemens voor 2019 
 

Tijdens de nieuwjaardrink van vrijdag 3 januari 2019 werd het glas geheven op het 
nieuwe jaar. Een jaar vol nieuwe uitdagingen. Aan de deelnemers werd ook een korte 
opdracht gegeven nl. het noteren van een wens voor de medemens/mede bezoeker 
van het LDC en het noteren van een goed voornemen; een manier waarop men als 
individu kon bijdragen aan de goede sfeer binnen t’ Achterpoortje. Deze oefening 
kadert in het jaarthema dat als rode draad door de werking van ons lokaal 
dienstencentrum zal lopen in 2019 nl. op een respectvolle manier met de ander 
samen leven en werken.  

 
Terugkoppeling wensen en voornemens deelnemers Nieuwjaars activiteit dd. 
03/01/20180: 
 
 



IK WENS VOOR ANDEREN 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IK NEEM MEZELF VOOR 

Verdraagzaamheid, 

een glimlach en 

vriendelijk woord voor 

iedereen 

Dat iedereen blijgezind 

kan komen werken op 

een plek waar en er een 

goede sfeer heerst 

Hulp en 

ondersteuning aan 

diegenen die het 

moeilijker hebben 

Veel plezier 

maken,  lachen 

en moppen 

vertellen  

 

Geduldig en 

rustig zijn 

 

Liefde geven en 

vriendelijk en 

verdraagzaam 

zijn 

 

Minder bezorgd 

en humeurig 

zijn 

 

Een goede gezondheid voor iedereen, 

geen zorgen, liefde voor elkaar,  

warmte, geluk en gezelligheid 

Minder zagen 

 

Nog lang 

samenkomen, 

dansen, lachen en 

plezier maken met 

elkaar 

Vrolijk zijn  en 

het altijd 

gezellig maken 

 

Zorgen voor elkaar 

 

Niet zuur te kijken 

 



 
Voor de leden van de centrumraad geven we graag een soortgelijke oefening: 
 
- Welke zijn uw wensen voor de bezoekers/personeelsleden van LDC ’t 

Achterpoortje? 
o Een goede gezondheid.  
o Gezelligheid en een fijne sfeer.  
o Geen spanningen.  
o Tevredenheid bij gebruikers en personeel.  
o Een goede, plezante werking waar er kameraadschap heerst.  
o Een vriendelijke omgang met elkaar.  
o Een analyse van mankementen en problemen die zich in het verleden 

hebben voorgedaan en effectieve aanpak zodat deze zaken in de 
toekomst kunnen vermeden worden.  

o Een afname van de roddels en achterklap.  
- Op welke manier kan u vanuit uw positie als lid van de centrumraad bijdragen aan 

het vormen van een gezellig en gastvrij LDC? 
o Beleefd, vriendelijk en attent zijn. 
o Goed doen voor mensen, ook voor diegenen die het met minder moeten 

stellen.  
o Mensen helpen, zorg dragen voor elkaar en een luisterend oor zijn voor 

anderen.  
o Geduldig zijn en rust uitstralen.  
o Mensen informeren over de werking van het dienstencentrum en ze 

overhalen om deel te nemen aan activiteiten.  
o Zelf het voorbeeld geven door deel te nemen aan activiteiten, aanwezig te 

zijn binnen het lokaal dienstencentrum, gebruik te maken van de 
maaltijden in het restaurant,… 

o Regelmatig aanwezig zijn op de centrumraad. 
o Engagement aangaan voor organisatie van activiteiten (vb. brei 

namiddag).  
o Iedereen trachten tevreden te stellen.   
o Open houding waar wordt gestart vanuit goede intenties.  

 

3. Goedkeuren vorig verslag - Centrumraad dd. 16/11/2018 
 

Het verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd.  
 

  



4. Activiteiten 

- Terugblik najaar 2018 

 
 

Feedback activiteiten november:  

- Een beperkte deelname aan activiteiten valt soms te verklaren door het samen 

vallen van de activiteiten binnen het LDC met een grotere activiteit bij vb. De 

Reiger. Het is dus in de planning belangrijk om steeds te trachten om deze 

overlappingen uit te sluiten zodat de kansen op een goede opkomst stijgen. Begin 

januari werd er met alle diensten samen gezeten om de jaarplanning te overlopen 

en af te stemmen.  

- Het bezoek aan het huis van de Sint werd afgelast. De feedback van sommige 

gebruikers was dat dit erg kinderachtig was, dit terwijl het Sintbezoek begin 

december erg populair bleek te zijn.  

- De bloemschikactiviteit die sinds kort op regelmatige basis wordt georganiseerd is 

een echte hit. In november werd er een prachtig stuk gemaakt, onder leiding van 

de centrumleider.  

 

November Activiteit

Aantal 

aanwezigen Vormend Recreatief Informatief
01/11/2018 Feestdag: LDC gesloten

02/11/2018 Brugdag: LDC gesloten

03/11/2018

04/11/2018

05/11/2018 Kaarting 14 1

05/11/2018 Rummikub 6 1

06/11/2018 Crea: kaarshouders bekleden 2 1

06/11/2018 Yoga ? 1

07/11/2018 Breiclub 18 1

09/11/2018 Babbelonië 21 1

10/11/2018

11/11/2018

12/11/2018 Kaarting 17 1

12/11/2018 Rummikub 9 1

12/11/2018 Aromatherapie in de gelaatsverzorging 4 1

13/11/2018 Stoelyoga 10 1

13/11/2018 Yoga ? 1

14/11/2018 Breiclub ? 1

14/11/2018 Bezoek huis van de Sint Afgelast

16/11/2018 Babbelonië 22 1

17/11/2018

18/11/2018

19/11/2018 Kaarting 20 1

19/11/2018 Rummikub ? 1

20/11/2018 Stoelyoga 10 1

20/11/2018 Kookworkshop: pastinaak wortelsoep 1 1

20/11/2018 Yoga ? 1

21/11/2018 Switch campagne 16 1

21/11/2018 Breiclub 9 1

22/11/2018 Filmvoorstelling: Vidange perdue 3 1

23/11/2018 Babbelonië 18 1

23/11/2018 Crea: bloemschikken 8 1

24/11/2018

25/11/2018

26/11/2018 Kaarting 30 1

26/11/2018 Rummikub 8 1

27/11/2018 Stoelyoga 6 1

27/11/2018 Yoga ? 1

28/11/2018 Breiclub 16 1

29/11/2018 Bingo 30 1

30/11/2018 Babbelonië 21 1

14 15 1Totaal activiteiten per soort november 2018



 

Feedback activiteiten december: 

- Het bezoek van de sint aan het LDC viel erg in de smaak bij de aanwezigen. Er 
was een erg goede opkomst. De sint vertelde een fijne anekdote over alle 
aanwezigen en iedereen kreeg een mandarijn / koekjes.  

- Ter voorbereiding van de kerstmarkt werd confituur gemaakt. Deze was erg snel 
uitverkocht. Bij herhaling van de activiteit in 2019 is het zinvol om een ruimere 
hoeveelheid confituur te voorzien.  

- De kerstmarkt ten voordele van het goede doel is een succes geweest. Er werd 
ingezet op bekendmaking (o.a. via publicatie in Den Omroeper). Er waren dan 
ook heel wat nieuwe gezichten die een bezoek brachten aan ’t Achterpoortje. Alle 
inspanningen van vrijwilligers (crea stukken, wafeltjes, tiramisu, confituur,…) 
bracht een mooie opbrengst op van 1250  euro voor Kom op tegen kanker.  

- De bloemschikactiviteit werd ondersteund door een lesgeefster. Een zeer mooi 
kerststuk en budgetvriendelijke activiteit. Doordat het voor de lesgeefster de 
eerste x was, was het nog moeilijk voor haar om te bepalen wat ze de deelnemers 
zelf kon laten doen. Er werd nog veel uit handen genomen. Dit werd ook na de 
activiteit teruggekoppeld. Lesgeefster had zelf ook dit gevoel.  

- Voor het kerstfeest werden de tafels mooi versierd (met dank aan Godelieve en 
Marie – Louise). De maaltijd was een ster waardig. Naar de toekomst toe is er 
opnieuw de vraag om 2x soep te kunnen verkrijgen en een broodje. Dit werd 

December Activiteit

Aantal 

aanwezigen Vormend Recreatief Informatief
01/12/2018

02/12/2018

03/12/2018 Kaarting 24 1

03/12/2018 Rummikub 9 1

04/12/2018 Stoelyoga 7 1

04/12/2018 Yoga ? 1

05/12/2018 Breiclub 14 1

06/12/2018 Sinterklaas op bezoek in LDC 37 1

07/12/2018 Babbelonië ? 1

07/12/2018 Kookworkshop: confituur maken (voor kerstmarkt) 2 1

08/12/2018

09/12/2018

10/12/2018 Kaarting 20 1

10/12/2018 Rummikub 8 1

11/12/2018 Stoelyoga 7 1

11/12/2018 Kerstmarkt >50 1

11/12/2018 Yoga ? 1

12/12/2018 Breiclub ? 1

13/12/2018 Filmvoorstelling: A white christmass 8 1

14/12/2018 Babbelonië ? 1

15/12/2018

16/12/2018

17/12/2018 Kaarting 18 1

17/12/2018 Rummikub 8 1

18/12/2018 Stoelyoga 9 1

18/12/2018 Samen liedjes zingen en musiceren 18 1

18/12/2018 Yoga ? 1

19/12/2018 Crea: bloemschikken 13 1

19/12/2018 Breiclub 15 1

20/12/2018 Kerstbingo 30 1

21/12/2018 Babbelonië ? 1

21/12/2018 Kerstfeest 82 1

22/12/2018

23/12/2018

24/12/2018 Collectieve sluiting LDC: geen activiteiten

25/12/2018 Collectieve sluiting LDC: geen activiteiten

26/12/2018 Collectieve sluiting LDC: geen activiteiten

27/12/2018 Collectieve sluiting LDC: geen activiteiten

28/12/2018 Collectieve sluiting LDC: geen activiteiten

29/12/2018

30/12/2018

31/12/2018 Collectieve sluiting LDC: geen activiteiten

11 15 0Totaal activiteiten per soort december 2018



reeds teruggekoppeld naar de keuken en zal meegenomen worden bij de 
aandachtspunten bij organisatie van het kerstfeest in 2019.  

 

- Planning voorjaar 2019 
 

Januari Datum Activiteit 

Dinsdag 01/01/2019 Collectieve sluiting LDC 

Woensdag 02/01/2019 Collectieve sluiting LDC 

Vrijdag 04/01/2019 Nieuwjaarsdrink + mijn voornemens en wensen 

Maandag 07/01/2019 Kaarting 

Maandag 07/01/2019 Rummikub 

Maandag 07/01/2019 Schaakles 

Dinsdag 08/01/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 08/01/2019 Multimedia: basiscursus werken met Smartphone 

Dinsdag 08/01/2019 Yoga 

Woensdag 09/01/2019 Breiclub 

Donderdag 10/01/2019 Crea: vetbollen maken 

Vrijdag 11/01/2019 Babbelonië 

Maandag 14/01/2019 Kaarting 

Maandag 14/01/2019 Rummikub 

Maandag 14/01/2019 Schaakles 

Maandag 14/01/2019 Verloren maandag: appelbollen/worstenbrood 

Dinsdag 15/01/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 15/01/2019 Multimedia: basiscursus werken met Smartphone 

Dinsdag 15/01/2019 Yoga 

Woensdag 16/01/2019 Breiclub 

Woensdag 16/01/2019 Infosessie: Rap op stap, budgetvriendelijke vrijetijdsbesteding 

Vrijdag 18/01/2019 Babbelonië 

Vrijdag 18/01/2019 Curling 

Maandag 21/01/2019 Kaarting 

Maandag 21/01/2019 Rummikub 

Maandag 21/01/2019 Schaakles 

Dinsdag 22/01/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 22/01/2019 Kookworkshop: kaastaart maken 

Dinsdag 22/01/2019 Multimedia: basiscursus werken met Smartphone 



Dinsdag 22/01/2019 Yoga 

Woensdag 23/01/2019 Breiclub 

Woensdag 23/01/2019 Bloemschikken 

Woensdag 23/01/2019 Basiscursus Excel 

Donderdag 24/01/2019 Aaidieren in LDC  

Vrijdag 25/01/2019 Babbelonië 

Vrijdag 25/01/2019 Zitmoment: Rap op stap 

Vrijdag 25/01/2019 Film: Achter de wolken 

Maandag 28/01/2019 Kaarting 

Maandag 28/01/2019 Rummikub 

Dinsdag 29/01/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 29/01/2019 Infosessie: alcohol en de gevaren 

Dinsdag 29/01/2019 Yoga 

Woensdag 30/01/2019 Breiclub 

Woensdag 30/01/2019 Basiscursus Excel 

Donderdag 31/01/2019 Bingo 

Vrijdag 01/02/2019 Babbelonië 

Vrijdag 01/02/2019 Tournee Minérale: alcoholvrije cocktails maken en proeven 

Maandag 04/02/2019 Kaarting 

Maandag 04/02/2019 Rummikub 

Dinsdag 05/02/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 05/02/2019 Lichtmis: pannenkoeken 

Dinsdag 05/02/2019 Yoga 

Woensdag 06/02/2019 Breiclub 

Donderdag 07/02/2019 Bedrijfsbezoek Balderon 

Vrijdag 08/02/2019 Babbelonië 

Maandag 11/02/2019 Kaarting 

Maandag 11/02/2019 Rummikub 

Dinsdag 12/02/2019 Stoelyoga 

Dinsdag  12/02/2019 Crea rond thema Valentijn 

Dinsdag 12/02/2019 Yoga 

Woensdag 13/02/2019 Breiclub 

Donderdag 14/02/2019 Valentijn: koffie en gebak 

Vrijdag 15/02/2019 Babbelonië 

Maandag 18/02/2019 Kaarting 

Maandag 18/02/2019 Rummikub 

Dinsdag 19/02/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 19/02/2019 Film 

Dinsdag 19/02/2019 Yoga 

Woensdag 20/02/2019 Breiclub 

Woensdag 20/02/2019 Bloemschikken 

http://www.balerdon.be/


Donderdag 21/02/2019 Vlaamse kermis 

Vrijdag 22/02/2019 Babbelonië 

Vrijdag 22/02/2019 Modeshow Dimoda 

Maandag 25/02/2019 Kaarting 

Maandag 25/02/2019 Rummikub 

Maandag 25/02/2019 Week van de vrijwilliger: allemaal supertalenten! 

Dinsdag 26/02/2019 Stoelyoga 

Dinsdag 26/02/2019 Yoga 

Dinsdag 26/02/2019 Samen sterk 

Woensdag 27/02/2019 Breiclub 

Donderdag 28/02/2019 Bingo 

 

- Jaarthema 
 
Het valt op dat er onderling, onder de bezoekers van het LDC en in interactie met 
de vrijwilligers/medewerkers, soms spanningen heersen. Dit zorgt ervoor dat 
mensen, die in het verleden gebruik maakten van de diensten van het LDC, 
wegblijven. De negatieve houding van enkelen heeft een zeer negatieve impact 
op de ganse werking. Vanuit het team van LDC ’t Achterpoortje willen we hier in 
2019 
 
“Samen” zijn en kunnen we meer! 

Concept gericht op: 

o Bevorderen van de sfeer 
o Tegengaan van onderlinge spanningen tussen bezoekers 
o Ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt 
o Ervoor zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt 
o Terugdringen van geroddel (met mensen praten ipv. over mensen) 
o Ruimte voorzien voor een positief woord/compliment 
o Faciliteren van steun en hulp onder elkaar 

 

Sociaal seniorenrestaurant 

- Cijfers en evolutie 
 

 jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov 
 

dec 

Gemiddeld 
aantal 
eters per 
maand  48,78 49,85 49 49,63 48,55 47,53 47,43 51,86 54,75 54,55 59,33 59,27 

Hoogst 
aantal 
eters per 
maand 64 76 73 74 72 69 72 76 98 79 83 90 

Laagst 
aantal 
eters per 
maand 32 29 28 36 26 30 32 36 35 32 32 43 
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Gemiddeld aantal eters
per maand

Hoogst aantal eters per
maand

Laagst aantal eters per
maand

Maandag Dinsdag WoensdagDonderdagVrijdag

Intern 24,5 22 27,3 25,3 28

Extern 32 20 43,8 22,7 44

Totaal 56,5 42 71,1 48 72

Gemiddeld aantal eters per dag/november 2018
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Maandag Dinsdag WoensdagDonderdagVrijdag

Intern 21,4 23,5 20,7 21,3 27,5

Extern 34,6 29,5 42,3 26,3 54,5

Totaal 56 53 63 47,6 82

Gemiddeld aantal eters per dag/december 2018



 

5. Nieuws uit LDC ’t Achterpoortje 
 
Nieuw woonzorgdecreet – stand van zaken 
Op vrijdag 9 november keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet voor de woonzorg 
definitief goed. Binnen het decreet zitten ook de lokale dienstencentra vervat. De VVSG 
vraagt een betere subsidiëring van de lokale dienstencentra om aan de nieuwe opdrachten 
te voldoen.  Zij zijn van mening dat, als Vlaanderen echt werk wil maken van een 
preventieve, laagdrempelige en buurtgerichte aanpak, het ook zelf moet inzetten op de 
uitbouw van meer lokale dienstencentra en een betere financiering. De nadruk verschuift 
immers van het organiseren van verplichte activiteiten naar meer buurtgerichte opdrachten. 
Het dienstencentrum wordt nog meer gezien als centrale actor in het versterken van de 
sociale cohesie in de buurt. 
 
Dit betekent dat (in principe met ingang vanaf 2020) een lokaal dienstencentrum op jaarbasis 
niet langer een minimaal aantal activiteiten moet behalen. De verschillende soorten 
activiteiten (informatieve, recreatieve en vormende activiteiten) moeten wel nog verder 
aangeboden worden.  
 
De doelgroep van een lokaal dienstencentrum blijft ongewijzigd nl. ouderen, mantelzorgers 
en kwetsbare personen. 
 
Om ons nu al voor te bereiden op deze transitie werd een projectvoorstel uitgewerkt: 
Zorgzame buurten – Warmtebuddy’s. In een eerste fase, waarvan het akkoord tot uitwerking 
eerder deze week werd goedgekeurd door het vast bureau, omvat netwerking en draagvlak 
creëren, op zoek gaan naar vrijwilligers om huisbezoeken af te leggen en het ontwikkelen 
van een instrument waarmee de zorgnoden van kwetsbare personen in kaart kan worden 
gebracht.  
 
Mogelijke sleutelfiguren (al dan niet vanuit het bestaan van een vertrouwensband):  

- Buren 
- Sociaal assistenten 
- Thuiszorgdiensten 
- Verpleegkundigen 
- Apothekers/dokters 
- Postbode (cfr. vroeger briefje voor hulp) 

 
Inzetten op bekendmaking zal erg belangrijk zijn. In Omroeper zou bijvoorbeeld een stuk 
kunnen verschijnen waarin de inwoners van Temse worden aangespoord om voor een stuk 
de signaalfunctie vanuit de positie van “behulpzame buur” op te nemen. Er is nog zeker het 
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engagement en de onderlinge bereidheid aanwezig om zorgzaam met elkaar om te gaan. Dit 
verschilt sterk van plaats tot plaats. Wellicht zinvol om de mogelijkheid te voorzien om 
bezorgdheden anoniem door te geven. Het is uiteindelijk aan de persoon zelf om te 
beslissen of hij/zij bijkomende hulp en/of ondersteuning wenst.  
 
Kan gewerkt worden met een sticker/deurhanger om aan te duiden wie een behulpzame 
buur is/wie hulp nodig heeft? Op zich is dit een goed idee maar er schuilt hier ook het gevaar 
dat er foute mensen aan de deur komen te staan bij personen met een zorgbehoefte. Het is 
dus belangrijk om hier op de één of de andere manier over te kunnen waken.  
 

6. Preventie 
 
Preventieve actie: 

- De gevaren van alcohol: interactieve sessie + aansluitend toelichting rond 
alcoholbeleid in LDC 

- Kick off begin februari van Tournée Minérale: actie die zich richt op één maand 
alcoholvrij gaan 

7. Varia 

 Evaluatie aanschuifregeling 
o De tevredenheidsmetingen worden momenteel volop verwerkt. Tijdens het 

vorige overleg van de centrumraad werd er o.a. bijkomend stilgestaan bij 
het feit dat mensen reeds lang voor de uitschep start gaan rechtstaan voor 
de schuifdeur. Bij de evaluatie en oppuntstelling van de aanschuifregeling 
zal hier aandacht naar moeten uitgaan. In principe kunnen personen 
blijven zitten tot het moment dat de maaltijd effectief wordt uitgeschept.  

o Het uitgangspunt is dat personen die voldoende mobiel zijn zelf moeten 
gaan aanschuiven. Dit gebeurd echter niet altijd. In principe zou het 
relatief eenvoudig moeten zijn om een lijst op te maken van personen die 
effectief volledige ondersteuning nodig hebben bij de bediening door 
personeel/vrijwilligers (vb. Maria/Stefanie = aanschuiven door vrijwilliger + 
wegdragen plateau).Vraag die blijft is op welk moment deze personen dan 
hun maaltijd krijgen (als eerste?). De overige personen dienen zelf aan te 
schuiven of kunnen geholpen worden door een andere gebruiker van het 
LDC die dan twee plateau’s draagt (die van hem/haarzelf en andere 
mobiele persoon). In het verleden was het zo dat personen met een 
rollator mochten voorgaan. Ook hier wordt misbruik van gemaakt. 
Sommige individuen zullen alleen naar het LDC komen met een rollator 
om sneller bediend te worden terwijl ze buiten voldoende mobiel zijn om 
zonder rollator zich te verplaatsen.  

 Zaalgebruik activiteiten 
o Sonja geeft mee dat na het herhalen van de afspraken rond het 

zaalgebruik en het schikken van de stoelen/tafels er nog steeds personen 
zijn die deelnemen die hier problemen mee hebben en niet het idee 
hebben dat het hun verantwoordelijkheid is. Om deze reden zijn er al 
mensen weggebleven van de brei activiteit, wat ze ten zeerste betreurt. 
Ook vanuit het LDC vinden we dit een spijtige zaak.  

o Ondanks het feit dat in de ruimte, door de eerste centrumleider, papieren 
zijn opgehangen rond het terugzetten van tafels / stoelen blijkt de afspraak 
duidelijk nooit helemaal in de praktijk te zijn omgezet.  



o Binnen LDC ’t Achterpoortje kan, zoals eerder werd teruggekoppeld, 
steeds aan de medewerkers gevraagd worden om een handje te 
helpen. Wanneer er voldoende bezetting is kunnen ze dit onmiddellijk, 
samen met de organisator van de activiteit, opnemen. Het mag echter 
niet de verwachting zijn dat het terugzetten van tafels / stoelen enkel 
door de vaste medewerkers opgenomen wordt.   

o De leden van de centrumraad, die vaak ook aansluiten bij andere 
activiteiten, geven mee dat ook op andere locaties bij gebruik van de 
zaal het de verwachting is dat tafels en stoelen worden terug 
geplaatst. Volgens hen is het dan ook geen eigenaardige afspraak 
vanuit het LDC.   

 

De volgende centrumraad zal doorgaan op donderdag 28 maart 2019 omstreeks 14.00 
uur. De officiële uitnodiging wordt later aan de deelnemers bezorgd.  


