
Buurtgerichte zorg binnen de lokale dienstencentra van Gent. 

Omschrijving: 

De stad Gent is opgedeeld in 25 buurten en heeft 11 lokale dienstencentrum. Iedere buurt 

heeft 1 outreachend medewerker die er de aanspreekpersoon voor het LDC is en een 

actieplan opstelt + uitvoer voor de buurt.  

In de buurt is deze outreachend medewerker aanwezig voor vragen van (professionele) 

partners & buurtbewoners . Deze outreachend werker doet ook vele preventieve 

huisbezoeken bij senioren met een verhoogde kans op kwetsbaarheid, detecteert 

professionele & aanvullende hulpvragen, matcht buurtbewoners, leidt mensen toe tot 

activiteiten of organiseert zelf activiteiten als deze ontbreken in de buurt. 

Jaarlijkse cyclus: 

Elke outreachend medewerker stelt aan het begin een actie/jaarplan op met omschrijving 

geplande acties (huisbezoeken, activiteiten, …) en maakt op het einde een korte evaluatie in 

een registratiedocument. 3 maal per jaar wordt er een korte “stand van zaken” opgesteld. 

Jaarplan: 

 Buurtanalyse 

 SWOT-analyse 

 Doelstellingen 

 Acties voor aankomende jaar 

Stand van zaken: 

 Wat loopt er goed? 

 Wat loopt er niet/minder goed? 

 Wat zal niet kunnen gebeuren? 

 Zijn er nieuwe initiatieven? 

 Welke ondersteuning is er nog gewenst? 

Registratiedocument: 

 Opsomming netwerken + reflectie netwerken 

 Opsomming activiteiten + reflectie over activiteiten 

 Aantal huisbezoeken/contacten/hulpvragen + reflectie 

 

 

 

 

 



Tijdlijn:  

 

Extra info: 

In het cahier “Aan de slag met buurtgerichte zorg” van het VVSG staat mooi omschreven hoe 

de 8 functies van de buurtgerichte zorg geïntegreerd werden in de outreachende werking 

van de Gentse lokale dienstencentra: https://politeia.be/nl/publicaties/166308-

aan+de+slag+met+buurtgerichte+zorg . 

 

Contact: 

Seppe Declercq 

Seppe.declercq@stad.gent 

0474 55 16 78 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/lokale-dienstencentra 

 

 

 

 

 

 

Januari: opstellen 
jaarplan + acties 

voor jaar formuleren

maart/april: eerste 
maal uitvoering plan 
overlopen (stand van 

zaken)

juni/juli: halfjaarlijks 
uitvoering plan 

overlopen

september/ oktober: 
overlopen 

vooruitgang jaarplan 
en voorzichtig acties 

volgend jaar 
formuleren

januari: evaluatie 
afgelopen jaar in 

registratiedocument 
+ update jaarplan 

voor buurt + acties 
voor jaar formuleren
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