
Indicatorenbevraging Lokale Dienstencentra 2019 
 

Indicatorenbevraging 2020 Lokale Dienstencentra

Pagina 1

Pagina 2

Toon pagina als
1. Wat is het HCO-nummer van uw lokaal dienstencentrum? Dit kan u hier terugvinden.

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 3

Beste mevrouw,
Beste heer,
 
Bedankt dat u wil deelnemen aan onze bevraging. 
 
Deze bevraging wordt het best ingevuld door de centrumleider of iemand anders die zicht heeft op werking rond preventieve gezondheid voor
de bezoekers binnen het lokaal dienstencentrum. 
 
Er kan slechts 1 vragenlijst per lokaal dienstencentrum ingevuld worden, ook indien uw lokaal dienstencentrum meerdere antennepunten heeft.  
 
We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen 4 jaar), dus niet wat u in de toekomst nog van plan bent. Dat zal aan bod komen bij de bevraging van 2024. 
 
Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan u bovendien ook pauzeren (knop midden onderaan de pagina) en
op een later tijdstip verdergaan. 
 
Hebt u nog vragen over dit onderzoek? Misschien bieden deze FAQ u wel een antwoord. Zo niet, kan u steeds terecht bij Emilien.Dupont@gezondleven.be.  
 
Alvast heel erg bedankt! 

Ik weet het niet Ons HCO-nummer: (vul in)

   

* 1. Wat is het HCO-nummer van uw lokaal dienstencentrum? Dit kan u hier terugvinden.

PE

CE

* 2. Voer het erkenningsnummer van uw lokaal dienstencenrum in:

Centrumleider/centrumverantwoordelijke Preventieadviseur

Arts Verpleegkundige

Zorgkundige Ergotherapeut

Maatschappelijk assistent/werker Administratief medewerker

Polyvalent medewerker Vrijwilliger

Andere functie, vul in:

 

* 3. Wat is uw functie binnen het lokale dienstencentrum? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Nee Ja, vul hier het aantal antennepunten in:
   

* 4. Heeft uw lokaal dienstencentrum antennepunten?
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Enkel voor het hoofdgebouw Voor het hoofdgebouw en één of meerdere antennepunten

Enkel voor één of meerdere antennepunten

* 5. Voor welke locatie(s) vult u deze vragenlijst in?

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 6. Is uw lokaal dienstencentrum verbonden aan een woonzorgcentrum of assistentiewoningen? (bv. vormen samen een functioneel
geheel of er is een samenwerkingsovereenkomst) 

Voedingsbeleid 
 
In dit luik peilen we naar het voedingsbeleid voor bezoekers van uw lokaal dienstencentrum. Er zijn vragen naar het aanbod en de samenstelling van de
maaltijden, de tussendoortjes en de dranken. Daarnaast bevragen we op welke manier er informatie gegeven wordt aan bezoekers over gezonde voeding,
welke initiatieven er genomen worden om gezonde voeding te stimuleren, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema. 

Gratis water (bv. via waterfontein of watertappunt) Betalend water

Melk of plantaardig alternatief zonder toegevoegde suiker of
zoetstoffen (niet voor bij de koffie)

Melk of plantaardig alternatief met toegevoegde suiker of zoetstoffen
(bv. chocomelk)

Warme drank (bv. koffie of thee) (Verse) soep

(Versgeperst) fruitsap Gesuikerde frisdranken

Light of zero frisdranken Sportdranken of energie dranken

Alcoholische dranken Alcoholvrije variant van alcoholische dranken (bv. alcoholvrij bier of
wijn)

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 7. Welke dranken zijn, zowel betalend als gratis, {{tooltip "altijd of sporadisch" "Zowel dranken die altijd, als dranken die slechts af en
toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden" "top" "fas fa-info-circle"}} beschikbaar in uw lokaal dienstencentrum voor
bezoekers? Indien er in meerdere antennepunten dranken beschikbaar zijn, mag u de antwoordoptie aanduiden van zodra ze
beschikbaar zijn op één plaats. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Vers fruit/fruitsla Verse groenten

Melkproducten of plantaardige alternatieven zonder toegevoegde
suiker of zoetstoffen (bv. yoghurt natuur)

Melkproducten of plantaardige alternatieven met toegevoegde suiker
of zoetstoffen (bv. pudding, vla of gesuikerde yoghurt met fruit)

Droge koeken (bv. rijstkoeken, peperkoek of granenkoeken) (Ongezouten) noten (bv. notenmix of cashewnoten)

Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en andere gebak,
chocolade, snoeprepen, snoep, speculaas, …

Zoute snacks (bv. chips of gezouten nootjes)

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 8. Welke tussendoortjes zijn, zowel betalend als gratis, {{tooltip "altijd of sporadisch" "Zowel tussendoortjes die altijd, als
tussendoortjes die slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden" "top" "fas fa-info-circle"}} beschikbaar in uw
lokaal dienstencentrum voor bezoekers? Indien er in meerdere antennepunten tussendoortjes beschikbaar zijn, mag u de
antwoordoptie aanduiden van zodra ze beschikbaar zijn op één plaats. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, vanuit eigen beheer (bv. eigen keuken) Ja, vanuit externe firma (bv. traiteur of cateraar)

Nee Ja, op een andere manier, vul in:
   

* 9. Biedt uw lokaal dienstencentrum warme maaltijden aan voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Toon pagina als
9. Biedt uw lokaal dienstencentrum warme maaltijden aan voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ja, vanuit eigen beheer (bv. eigen keuken)
of
9. Biedt uw lokaal dienstencentrum warme maaltijden aan voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ja, vanuit externe firma (bv. traiteur of cateraar)
of
9. Biedt uw lokaal dienstencentrum warme maaltijden aan voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ja, op een andere manier, vul in:
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Ik weet het niet

* 10.Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Indien er op meerdere plaatsen warme
maaltijden beschikbaar zijn, neem dan het gemiddelde van alle plaatsen waar er een aanbod is.

 
Nooit

 
Eén keer

per week of
minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
elke dag

 
Elke dag

Ik weet het
niet

Aardappelen en puree van aardappelen

Rijst, pasta, couscous, …

Gefrituurde aardappelproducten (bv. frieten of kroketten)

Vis (vet of mager)

Rood vlees (bv. biefstuk of varkenslapje)

Wit vlees (gevogelte bv. kip of kalkoen)

Plantaardige vleesvervanger zoals peulvruchten (bv. kikkererwten, rode of witte bonen), tofu en
quorn). Let op: hiermee bedoelen we geen groenteburgers

Volwaardige groenteportie (of een ½ bord) bij de warme maaltijd

Vers fruit als dessert (bv. fruitsatés)

Bewust een beperking van minder gezonde voedingsmiddelen en
dranken opnemen (bv. opletten met zoutwaardes of geen/weinig
bewerkt vlees aanbieden)

Bewust gezonde voedingsmiddelen en dranken opnemen (bv.
voldoende kwaliteitsvolle groenten of elke dag een stuk fruit
aanbieden)

De variatie in het voedingsaanbod wordt opgevolgd (bv. door soorten
groenten voldoende af te wisselen)

Bij menuplanning of maaltijdbedeling van de warme maaltijd wordt
rekening gehouden met de ideale bordverhouding (1/4de aardappel of
graanproduct, 1/4de vlees/vis/ei/vervangproduct en 1/2de groenten)

Men kan een dieetmaaltijd verkrijgen (vet-, zout- en/of suikerarm) Recepten zijn aangepast aan de oudere doelgroep naar consistentie,
portiegrootte en extra smaak

Er wordt nergens op gelet Andere: (vul in):

   

  
Ik weet het niet

* 11.Waarop let uw lokaal dienstencentrum bij de {{tooltip "menuplanning" "Zelf of via overeenkomst met externe leverancier" "top"
"fas fa-info-circle"}}? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

* 12.Welke initiatieven neemt uw lokaal dienstencentrum om gezonde voeding te stimuleren bij bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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14. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond gezonde voeding? (bv. een beleid over de
bordverhouding of het goedkoper aanbieden van gezonde opties). Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker.
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee
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In het café/cafetaria worden gezonde opties gratis of goedkoper
aangeboden dan minder gezonde opties

Bezoekers hebben heel de dag door toegang tot gratis water, thee
en/of koffie

{{tooltip "Nudging" "Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine
aanpassingen in de omgeving of in communicatie, ons gedrag richting
gezonde keuzes kunnen sturen" "top" "fas fa-info-circle"}}  (bv. fruit
duidelijk zichtbaar in de leefruimte of watertappuntenfonteintjes
aantrekkelijk maken en op drukke plaatsen zetten)

Er zijn geen initiatieven

Andere: (vul in):

 

  
Ik weet het niet

Ja, personeel geeft het gezonde voorbeeld Ja, vrijwilligers geven het gezonde voorbeeld

Nee

  
Ik weet het niet

* 13.Worden personeel en vrijwilligers gevraagd om het gezonde voorbeeld te geven? (bv. geen ongezonde snacks eten) (meerdere
antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. bezoekersreglement
of huishoudelijk reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. jaarplan, visie of missie)

Ja, de afspraken of regels zijn te lezen op andere schriftelijke media
(bv. flyers of affiches)

Ja, mondelinge afspraken

Nee

  
Ik weet het niet

* 14.Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond gezonde voeding? (bv. een beleid over de
bordverhouding of het goedkoper aanbieden van gezonde opties). Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een
bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 15.Worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken rond gezonde voeding {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief
communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}} naar bezoekers?

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Via professioneel advies door een arts, diëtist of andere
voedingsdeskundige (bv. tijdens individuele begeleidingsmomenten)

Er wordt geen informatie gegeven over gezonde voeding

Andere, vul in:

 

* 16.Op welke manier wordt er in uw lokaal dienstencentrum aan bezoekers informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk) 
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Pagina niet tonen als
18. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema gezonde voeding voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
18. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema gezonde voeding voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

  
Ik weet het niet

Via {{tooltip "interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top"
"fas fa-info-circle"}} voedingsdeskundige (bv. diëtist)

Via een andere interne deskundige (bv. verpleegkundige)

Via doorverwijzing naar externe voedingsdeskundige of
expertisecentrum (bv. externe diëtist)

Via doorverwijzing naar een andere externe deskundige (bv. huisarts)

Op geen enkele manier Via een andere manier, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 17.Op welke manier is er ondersteuning voorzien voor bezoekers met bijzondere voedingsnoden? (bv. kauw- en slikproblemen,
diabetes, ondervoeding of obesitas). Hierbij bedoelen we niet dat bezoekers bv. geholpen worden met eten. (meerdere antwoorden zijn
mogelijk) 

{{tooltip "Interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top" "fas
fa-info-circle"}} voedingsdeskundige (bv. diëtist)

Andere interne deskundige (bv. verpleegkundige)

Externe voedingsdeskundige of expertisecentrum (bv. externe diëtist) Andere externe deskundige (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Andere lokale dienstencentra Woonzorgcentra

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Netwerk Thuiszorg {{tooltip "VVSG" "Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten" "top" "fas fa-info-circle"}}

Mutualiteiten Cateraar (bv. Sodexo)

Gemeente/stad Vrijwilligers

Familie/mantelzorgers Met niemand

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 18.Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema gezonde voeding voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies of workshops voor (familie/mantelzorgers van) bezoekers Coaching bij het uitwerken van een beleid rond voeding

Het geven van vorming aan personeel en vrijwilligers Voor consultvragen bij individuele casussen

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 19.Waarvoor werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema gezonde voeding met deze organisaties/personen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)  
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Pagina 11

Toon pagina als
20. Welke initiatieven neemt uw lokaal dienstencentrum om beweging te stimuleren bij bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Organiseren van activiteiten waarbij bezoekers in beweging komen (bv. dansen, (stoel)netbal, (stoel)yoga of
pilateslessen)...
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Bewegingsbeleid 
 
In dit luik peilen we naar het bewegingsbeleid voor bezoekers van uw lokaal dienstencentrum.  
 
Een bewegingsbeleid is ruimer dan een sportbeleid. Met beweging bedoelen we alle activiteiten waarbij energieverbruik en spierwerking nodig is. Beweging kan
dus plaatsvinden binnen verschillende contexten: als actief transport (bv. wandelen naar het lokaal dienstencentrum), thuis (bv. de tafel dekken of tuinieren), in
het lokaal dienstencentrum (deelnemen aan bewegingsactiviteiten) en in de vrije tijd (bv. sporten). 
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan bezoekers over beweging, welke initiatieven er genomen worden, welke faciliteiten aanwezig
zijn om beweging te stimuleren, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema. 
 
Let op: De vragen in dit onderdeel gaan niet over minder lang stilzitten, dit thema wordt later in de vragenlijst apart bevraagd. 

Organiseren van activiteiten waarbij bezoekers in beweging komen (bv.
dansen, (stoel)netbal, (stoel)yoga of pilateslessen)

Bezoekers laten deelnemen aan externe bewegingsactiviteiten (bv.
wandelgroepen of externe pilateslessen)

Bezoekers hebben de mogelijkheid tot het volgen van kinesitherapie Maatregelen om wandelen of fietsen naar het lokaal dienstencentrum
te promoten (bv. goed onderhouden fietsenstallingen)

Er zijn wandelroutes rond het lokaal dienstencentrum om wandelen te
promoten (bv. duidelijke wegbewijzering of voetgangerscirkel)

Ter beschikking stellen van loophulpen (bv. rollators)

Er zijn geen initiatieven Andere initiatieven, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 20.Welke initiatieven neemt uw lokaal dienstencentrum om beweging te stimuleren bij bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Dagelijks Meerdere keren per week

Wekelijks Maandelijks

Halfjaarlijks Jaarlijks

  
Ik weet het niet

* 21.Hoe vaak worden er activiteiten georganiseerd om beweging te stimuleren bij bezoekers?

* 22.Zijn de volgende faciliteiten aanwezig op uw lokaal dienstencentrum voor bezoekers? De categorie ‘ja’ mag aangeduid van zodra
de faciliteit aanwezig is op één of meerdere plaatsen. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 
Ja

 
Nee, maar we

kunnen hiervoor
wel terecht bij een

derde (bv.
woonzorgcentrum,

sportclub,
gemeente of stad)

 
Nee

Ik weet het
niet

Recreatie- of activiteitenruimte

Tuin of verhoogde tuinbakken

Beweegtoestellen binnen (voor spier-, cardio of evenwichtsoefeningen)

Beweegtoestellen buiten (voor spier-, cardio of evenwichtsoefeningen)

Sport-spelmaterialen (bv. badminton, curling, kubb, actieve videospelen ({{tooltip "exergames"

Pagina 6 van 26



Pagina 13

Toon pagina als
24. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond beweging? (bv. afspraken
over permanente beschikbaarheid van beweegmateriaal voor bezoekers of over begeleid vervoer naar het beweegaanbod). Let op: het
gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

Pagina 14

"Exergames zijn gebaseerd op technologie die lichaamsbeweging of reacties registreert om het spel
te kunnen spelen" "top" "fas fa-info-circle"}}) of petanquebaan)

Aangepaste fietsen (bv. driewielfiets, elektrische duofiets of bakfiets, of rolstoeltransportfiets)

Gewone fietsen

Ja, personeel geeft het gezonde voorbeeld Ja, vrijwilligers geven het gezonde voorbeeld

Nee

  
Ik weet het niet

* 23.Worden personeel en vrijwilligers gevraagd om het gezonde voorbeeld te geven? (bv. zelf deel nemen aan bewegingsactiviteiten of
de oefeningen mee uitvoeren). (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. bezoekersreglement
of huishoudelijk reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. jaarplan, visie of missie)

Ja, de afspraken of regels zijn te lezen op andere schriftelijke media
(bv. flyers of affiches)

Ja, mondelinge afspraken

Nee

  
Ik weet het niet

* 24.Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond beweging? (bv. afspraken
over permanente beschikbaarheid van beweegmateriaal voor bezoekers of over begeleid vervoer naar het beweegaanbod).  Let
op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 25.Worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken rond beweging {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief
communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}} naar bezoekers?

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Via professioneel advies door een arts, ergotherapeut of andere
bewegingsdeskundige (bv. tijdens individuele begeleidingsmomenten)

Tijdens beweegmomenten met bezoekers door een deskundige

Er wordt geen informatie gegeven over beweging Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 26.Op welke manier wordt er in uw lokaal dienstencentrum aan bezoekers informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk) 

* 27.Op welke manier is er ondersteuning voorzien voor bezoekers met bijzondere noden gerelateerd aan beweging? (bv. nek- of
rugklachten of obesitas) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Pagina niet tonen als
28. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema beweging voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
28. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema beweging voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Via {{tooltip "interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top"
"fas fa-info-circle"}} bewegingsdeskundige (bv. kinesist)

Via een andere interne deskundige (bv. verpleegkundige)

Via doorverwijzing naar externe bewegingsdeskundige of
expertisecentrum (bv. externe kinesist)

Via doorverwijzing naar een andere externe deskundige (bv. huisarts)

Op geen enkele manier Via een andere manier, vul in:

   

  
Ik weet het niet

{{tooltip "Interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top" "fas
fa-info-circle"}} bewegingsdeskundige (bv. kinesist)

Andere interne deskundige (bv. verpleegkundige)

Externe bewegingsdeskundige of expertisecentrum (bv. externe
kinesist)

Andere externe deskundige (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Andere lokale dienstencentra Woonzorgcentra

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Netwerk Thuiszorg {{tooltip "VVSG" "Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten" "top" "fas fa-info-circle"}}

Mutualiteiten Sportclubs, sportdiensten of sportfederaties

Gemeente/stad Vrijwilligers

Familie/mantelzorgers Met niemand

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 28.Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema beweging voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies of workshops voor (familie/mantelzorgers van) bezoekers Coaching bij het uitwerken van een beleid rond beweging

Het geven van vorming aan personeel en vrijwilligers Voor consultvragen bij individuele casussen

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 29.Waarvoor werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema beweging met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)  

Beleid rond minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 
 
In dit luik peilen we naar het beleid rond minder lang stilzitten voor bezoekers van uw lokaal dienstencentrum.  
 
Met lang stilzitten of sedentair gedrag bedoelen we alle activiteiten die uitgevoerd worden in een zittende of liggende houding buiten de slaaptijd én die
gekenmerkt worden door een laag energieverbruik, zoals tv kijken of zitten onderweg naar het lokaal dienstencentrum. 
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan bezoekers over lang stilzitten, welke initiatieven er genomen worden, welke faciliteiten aanwezig
zijn om lang stilzitten te beperken, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema. 

Pagina 8 van 26



Pagina 17

Toon pagina als
33. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond minder lang stilzitten? Dit betreft het
aanmoedigen om het lang stilzitten te beperken en op regelmatige tijdstippen te onderbreken (bv. afspraken over zelf dranken halen). Let
op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

 
Let op: lang stilzitten staat onafhankelijk van beweging. Dit betekent dat bezoekers die veel bewegen, omdat ze bijvoorbeeld dagelijks een wandeling maken,
maar verder de dag vooral zittend doorbrengen, toch een sedentaire levensstijl kunnen hebben. 

De bezoekers worden aangemoedigd om zelf hun maaltijden op te
(laten) scheppen aan de uitscheptoog

De bezoekers worden aangemoedigd om zelf dranken te halen

Maatregelen om autogebruik te ontmoedigen (bv. goed onderhouden
fietsenstallingen of bewuste ligging dichtbij station)

Het bewust organiseren van activiteiten buitenshuis

Er zijn geen initiatieven Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 30.Welke initiatieven neemt uw lokaal dienstencentrum om lang stilzitten te beperken bij bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Faciliteiten die de mogelijkheid geven om staand tv te kijken, te
internetten… in de gemeenschappelijke ruimtes (bv. statafel met
ondersteuning, bureaufietsen of hometrainer)

Sport-spelmaterialen voor staande houding (bv. kickertafel, biljart of
darts)

Faciliteiten die ondersteuning geven om zich zelfstandig voort te
bewegen (bv. leuning aan de muren, rollator, looprek of wandelstok)

Er zijn geen faciliteiten beschikbaar

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 31.Welke faciliteiten zijn beschikbaar in uw lokaal dienstencentrum om lang stilzitten te beperken bij bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk) 

Ja, personeel geeft het gezonde voorbeeld Ja, vrijwilligers geven het gezonde voorbeeld

Nee

  
Ik weet het niet

* 32.Worden personeel en vrijwilligers gevraagd om het gezonde voorbeeld te geven? (bv. zelf geregeld het zitten doorbreken of niet te
lang stilzitten) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. bezoekersreglement
of huishoudelijk reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. jaarplan, visie of missie)

Ja, de afspraken of regels zijn te lezen op andere schriftelijke media
(bv. flyers of affiches)

Ja, mondelinge afspraken

Nee

  
Ik weet het niet

* 33.Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond minder lang stilzitten? Dit betreft het
aanmoedigen om het lang stilzitten te beperken en op regelmatige tijdstippen te onderbreken (bv. afspraken over zelf dranken
halen). Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

* 34.Worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken rond minder lang stilzitten {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief

Pagina 9 van 26



Pagina 18

Pagina 19

Pagina niet tonen als
37. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema minder lang stilzitten voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
37. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema minder lang stilzitten voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

Ja Nee

  
Ik weet het niet

communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}}  naar bezoekers?

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Via professioneel advies door een arts, kinesist, ergotherapeut of
andere bewegingsdeskundige (bv. tijdens individuele
begeleidingsmomenten)

Tijdens beweegmomenten met bezoekers door een deskundige

Er wordt geen informatie gegeven over minder lang stilzitten Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 35.Op welke manier wordt er in uw lokaal dienstencentrum aan bezoekers informatie gegeven over minder lang stilzitten? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk) 

Via {{tooltip "interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top"
"fas fa-info-circle"}} bewegingsdeskundige (bv. kinesist)

Via een andere interne deskundige (bv. verpleegkundige)

Via doorverwijzing naar externe bewegingsdeskundige of
expertisecentrum (bv. externe kinesist)

Via doorverwijzing naar een andere externe deskundige (bv. huisarts)

Op geen enkele manier Via een andere manier, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 36.Op welke manier is er ondersteuning voorzien voor bezoekers met bijzondere noden gerelateerd aan lang stilzitten? (bv. nek- of
rugklachten of obesitas) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

{{tooltip "Interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top" "fas
fa-info-circle"}} bewegingsdeskundige (bv. ergotherapeut)

Andere interne deskundige (bv. verpleegkundige)

Externe bewegingsdeskundige of expertisecentrum (bv. externe
ergotherapeut)

Andere externe deskundige (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Andere lokale dienstencentra Woonzorgcentra

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Netwerk Thuiszorg {{tooltip "VVSG" "Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten" "top" "fas fa-info-circle"}}

Mutualiteiten Gemeente/stad

Vrijwilligers Familie/mantelzorgers

Met niemand Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 37.Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema minder lang stilzitten voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  
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Pagina 20

Ga naar pagina 22 als
40. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond roken in (bv. in rookkamer) of rond het lokaal
dienstencentrum, los van het wettelijk rookverbod? Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Nee, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. het wettelijk rookverbod)
Ga naar pagina 23 als

40. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond roken in (bv. in rookkamer) of rond het lokaal
dienstencentrum, los van het wettelijk rookverbod? Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies of workshops voor (familie/mantelzorgers van) bezoekers Coaching bij het uitwerken van een beleid rond minder lang stilzitten

Het geven van vorming aan personeel en vrijwilligers Voor consultvragen bij individuele casussen

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 38.Waarvoor werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema minder lang stilzitten met deze organisaties/personen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)  

Rookbeleid 
 
In dit luik peilen we naar het rookbeleid van uw lokaal dienstencentrum.
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan de bezoekers over roken, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit
thema. 

Personeel wordt gevraagd om niet te roken in het bijzijn van bezoekers Personeel wordt aangemoedigd om te stoppen met roken (bv.
rookstophulp wordt terugbetaald)

Personeel rookt niet Vrijwilligers worden gevraagd om niet te roken in het bijzijn van
bezoekers

Vrijwilligers worden aangemoedigd om te stoppen met roken Vrijwilligers roken niet

Bezoekers worden gevraagd om niet te roken in of rond het lokaal
dienstencentrum

Bezoekers worden aangemoedigd om te stoppen met roken

Bezoekers roken niet Er zijn geen maatregelen

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 39.Welke maatregelen treft uw lokaal dienstencentrum om roken te ontmoedigen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. gebruikersreglement
of huishoudelijk reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. jaarplan, visie of missie)

Ja, de afspraken of regels zijn te lezen op andere schriftelijke media
(bv. flyers of affiches)

Ja, mondelinge afspraken

Nee, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. het wettelijk
rookverbod)

Nee

  
Ik weet het niet

* 40.Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond roken in  (bv. in rookkamer) of rond het
lokaal dienstencentrum, los van het wettelijk rookverbod? Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een
bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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is gelijk aan Nee
of
40. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond roken in (bv. in rookkamer) of rond het lokaal
dienstencentrum, los van het wettelijk rookverbod? Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 21

Pagina 22

Ja Nee, omdat we de wetgeving hierrond onvoldoende kennen

Nee, maar gaan we nog doen Nee en zullen we ook niet doen

Nee en ik weet niet of we het nog gaan doen

  
Ik weet niet of de e-sigaret is opgenomen

* 41.Is de e-sigaret opgenomen in deze (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Roken mag buiten overal op het terrein van het lokaal dienstencentrum Roken kan buiten enkel in een aangeduide rookzone

Roken kan binnen enkel in een afzonderlijke rookkamer Roken mag niet tijdens activiteiten georganiseerd door het lokaal
dienstencentrum die elders plaatsvinden

Roken mag niet voor de ingang Roken kan nooit

  
Ik weet het niet

* 42.Wat stellen de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over roken in of rond het lokaal dienstencentrum? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk) 

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 43.Worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken rond roken {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief communiceren
zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}} naar bezoekers?

* 44.Kunt u - globaal genomen – aangeven hoe frequent de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over roken op het lokaal
dienstencentrum worden overtreden door bezoekers, personeel en vrijwilligers?

 
Nooit

 
Zelden

 
Soms

 
Vaak

NVT / Ik
weet het

niet

Bezoekers

Personeel

Vrijwilligers

* 45.Zijn er concrete sancties voorzien voor bezoekers, personeel en vrijwilligers die de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of
regels over roken overtreden in het lokaal dienstencentrum?

 
Ja, wij

treden op
conform de
sancties die

voorzien
worden

 
Ja, we treden

gepast op maar
er zijn geen

concrete
sancties

voorzien (bv. we
geven een

waarschuwing)  

 
Nee, wij

treden niet
op

NVT / ik weet
het niet 

Bezoekers

Personeel
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Vrijwilligers

* 46.Wordt het betrokken personeelslid of vrijwilliger er op aangesproken indien de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels
over roken worden overtreden in het lokaal dienstencentrum?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / Ik weet
het niet

Personeel

Vrijwilligers

* 47.Wordt de betrokken bezoeker er op aangesproken indien de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over roken worden
overtreden in het lokaal dienstencentrum?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / Ik weet
het niet

Door personeel

Door vrijwilligers

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Via professioneel advies door een arts, {{tooltip "tabakoloog" "Een
tabakoloog is een zorgverlener (psycholoog, arts, verpleegkundige,
diëtist, …) die opgeleid is om mensen te ondersteunen bij het stoppen
met roken. De tabakoloog weet alles over verslaving, roken, stoppen
met roken, medicatie die helpt bij het stoppen met roken. Op
www.tabakologen.be kan je een tabakoloog in je buurt vinden. De
begeleiding kan gebeuren in groep, individueel of via de telefoon
(Tabakstop)" "top" "fas fa-info-circle"}} of andere deskundige (bv.
tijdens individuele begeleidingsmomenten)

Er wordt geen informatie gegeven over roken

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 48.Op welke manier wordt er in uw lokaal dienstencentrum aan bezoekers informatie gegeven over roken en
stoppen met roken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Via {{tooltip "interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top"
"fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in rookproblematiek
({{tooltip "tabakoloog" "Een tabakoloog is een zorgverlener
(psycholoog, arts, verpleegkundige, diëtist, …) die opgeleid is om
mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken. De tabakoloog
weet alles over verslaving, roken, stoppen met roken, medicatie die
helpt bij het stoppen met roken. Op www.tabakologen.be kan je een
tabakoloog in je buurt vinden. De begeleiding kan gebeuren in groep,
individueel of via de telefoon (Tabakstop)" "top" "fas fa-info-circle"}})

Via een andere interne hulpverlener (bv. arts)

Via doorverwijzing naar externe hulpverlener gespecialiseerd in
rookproblematiek of expertisecentrum (tabakoloog of tabakstop)

Via doorverwijzing naar een andere externe hulpverlener (bv. huisarts)

Nee Via een andere manier, vul in...

   

  

* 49.Kunnen bezoekers bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
50. Met wie werkt uw organisatie samen rond het thema rookproblematiek voor bezoekers? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
50. Met wie werkt uw organisatie samen rond het thema rookproblematiek voor bezoekers? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 25

Ik weet het niet

{{tooltip "Interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in rookproblematiek
({{tooltip "tabakoloog" "Een tabakoloog is een zorgverlener
(psycholoog, arts, verpleegkundige, diëtist, …) die opgeleid is om
mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken. De tabakoloog
weet alles over verslaving, roken, stoppen met roken, medicatie die
helpt bij het stoppen met roken. Op www.tabakologen.be kan je een
tabakoloog in je buurt vinden. De begeleiding kan gebeuren in groep,
individueel of via de telefoon (Tabakstop)" "top" "fas fa-info-circle"}})

Andere interne deskundige (bv. arts)

Externe deskundige gespecialiseerd in rookproblematiek of
expertisecentrum (tabakoloog of tabakstop)

Andere externe deskundige (bv. huisarts)

Andere lokale dienstencentra Woonzorgcentra

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Preventiewerkers ({{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}}))

Netwerk Thuiszorg {{tooltip "VVSG" "Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten" "top" "fas fa-info-circle"}}

Mutualiteiten

Gemeente/stad Vrijwilligers

Familie/mantelzorgers Met niemand

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 50.Met wie werkt uw organisatie samen rond het thema rookproblematiek voor bezoekers? (meerdere antwoorden mogelijk)

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies of workshops voor (familie/mantelzorgers van) bezoekers Coaching bij het uitwerken van een beleid rond rookproblematiek

Het geven van vorming aan personeel en vrijwilligers Voor consultvragen bij individuele casussen

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 51.Waarvoor werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema rookproblematiek met deze organisaties/personen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)  

Alcoholbeleid 
In dit luik peilen we naar het alcoholbeleid voor bezoekers van uw lokaal dienstencentrum.  
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan bezoekers over alcoholgebruik, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond
dit thema. 

Er worden steeds aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven voorzien Alcoholische dranken zijn bewust duurder

Personeel mag nooit alcohol drinken tijdens de werkuren Personeel mag enkel alcohol drinken tijdens speciale gelegenheden

* 52.Welke maatregelen treft uw lokaal dienstencentrum om alcoholgebruik bij bezoekers te ontmoedigen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Pagina 14 van 26



Ga naar pagina 27 als
54. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond alcoholgebruik? Let op: het gaat hier niet om
individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Nee, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. het strafrecht)
Ga naar pagina 28 als

54. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond alcoholgebruik? Let op: het gaat hier niet om
individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Nee
of
54. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond alcoholgebruik? Let op: het gaat hier niet om
individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 26

Pagina 27

Personeel wordt aangemoedigd geen alcohol te drinken in het bijzijn
van bezoekers

Vrijwilligers mogen nooit alcohol drinken tijdens hun shift

Vrijwilligers mogen enkel alcohol drinken tijdens speciale
gelegenheden

Vrijwilligers worden aangemoedigd geen alcohol te drinken in het
bijzijn van bezoekers

Er zijn geen maatregelen Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

Ja, personeel wordt opgeleid Ja, vrijwilligers worden opgeleid

Nee, maar personeel wordt wel gecoacht Nee, maar vrijwilligers worden wel gecoacht

Nee, zij worden niet opgeleid en niet gecoacht

  
Ik weet het niet

* 53.Worden personeel en vrijwilligers opgeleid om signalen te herkennen bij moeilijkheden op het vlak van
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. gebruikersreglement
of huishoudelijk reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. jaarplan, visie of missie)

Ja, de afspraken of regels zijn te lezen op andere schriftelijke media
(bv. flyers of affiches)

Ja, mondelinge afspraken

Nee, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. het strafrecht) Nee

  
Ik weet het niet

* 54.Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe rond alcoholgebruik?  
Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Dronkenschap van bezoekers is niet toegelaten Er mag geen alcohol meer geschonken worden aan bezoekers die
dronken zijn

Er staat een limiet op het aantal alcoholische dranken die worden
aangeboden aan bezoekers

Er is een beperking op de gelegenheden en/of uren waarop alcohol
geschonken mag worden

Bezoekers met risico tot overmatig alcoholgebruik worden gemonitord
(bv. er wordt geen alcohol aan hen geschonken)

Geen van bovenstaande

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 55.Wat stellen de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over alcoholgebruik voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 56.Worden de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels rond alcoholgebruik {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief
communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}} naar bezoekers?

* 57.Kunt u - globaal genomen – aangeven hoe frequent de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over alcoholgebruik op het
lokaal dienstencentrum worden overtreden door bezoekers, personeel en vrijwilligers?

 
Nooit

 
Zelden

 
Soms

 
Vaak

NVT / Ik
weet het

niet

Bezoekers

Personeel

Vrijwilligers

* 58.Zijn er concrete sancties voorzien voor bezoekers, personeel en vrijwilligers die de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels
over alcoholgebruik overtreden in het lokaal dienstencentrum?

 
Ja, wij

treden op
conform de
sancties die

voorzien
worden

 
Ja, we treden

gepast op maar
er zijn geen

concrete
sancties

voorzien (bv. we
geven een

waarschuwing)  

 
Nee, wij

treden niet
op

NVT / ik weet
het niet 

Bezoekers

Personeel

Vrijwilligers

* 59.Wordt het betrokken personeelslid of vrijwilliger er op aangesproken indien de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels
over alcoholgebruik worden overtreden in het lokaal dienstencentrum?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / Ik weet
het niet

Personeel

Vrijwilligers

* 60.Wordt de betrokken bezoeker er op aangesproken indien de (mondelinge of schriftelijke) afspraken of regels over alcoholgebruik
worden overtreden in het lokaal dienstencentrum?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / Ik weet
het niet

Door personeel

Door vrijwilligers

* 61.Welke procedures zijn er voorzien voor het optreden bij volgende problemen bij bezoekers van het lokaal
dienstencentrum? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Wij hebben formeel vastgelegde procedures voor gedragsproblemen
als gevolg van een acuut probleem van overmatig alcoholgebruik

Wij hebben formeel vastgelegde procedures voor problemen als
gevolg van een alcohol afhankelijkheidsprobleem

Wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
problemen als gevolg van een acuut probleem van overmatig
alcoholgebruik

Wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
problemen als gevolg van een alcohol afhankelijkheidsprobleem

Wij treden niet op bij problemen als gevolg van alcoholgebruik

  
Ik weet het niet

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers (bv. infosessie ouder worden en
alcohol)

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Via professioneel advies door een arts, psycholoog of andere
deskundige (bv. tijdens individuele begeleidingsmomenten)

Er wordt geen informatie gegeven over alcoholgebruik

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 62.Op welke manier wordt er in uw lokaal dienstencentrum aan bezoekers informatie gegeven over (de preventie van)
(overmatig) alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Via {{tooltip "interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top"
"fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in
alcoholproblematiek (bv. psycholoog met expertise
alcoholproblematiek)

Via een andere interne hulpverlener (bv. verpleegkundige)

Via een andere interne persoon (bv. vertrouwenspersoon) Via doorverwijzing naar externe hulpverlener gespecialiseerd in
alcoholproblematiek of expertisecentrum (bv. {{tooltip "PAAZ"
"Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis" "top" "fas fa-
info-circle"}}, {{tooltip "PZ" "Psychiatrisch Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-
circle"}}  of  {{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg"
"top" "fas fa-info-circle"}})

Via doorverwijzing naar een andere externe hulpverlener (bv. huisarts) Nee

Via een andere manier, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 63.Kunnen bezoekers van het lokaal dienstencentrum bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij problemen met
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

{{tooltip "Interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in alcoholproblematiek (bv.
psycholoog met expertise alcoholproblematiek)

Andere interne deskundige (bv. arts)

Externe deskundige gespecialiseerd in alcoholproblematiek of
expertisecentrum (bv. {{tooltip "PAAZ" "Psychiatrische Afdeling in een
Algemeen Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-circle"}} of {{tooltip "PZ"
"Psychiatrisch Ziekenhuis" "top" "fas fa-info-circle"}})

Andere externe deskundige (bv. huisarts)

Andere lokale dienstencentra Woonzorgcentra

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Preventiewerkers ({{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}}))

Netwerk Thuiszorg {{tooltip "VVSG" "Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten" "top" "fas fa-info-circle"}}

Mutualiteiten

Gemeente/stad Vrijwilligers

Familie/mantelzorgers Met niemand

Andere, vul in:

 

* 64.Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema alcoholgebruik voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Pagina niet tonen als
64. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema alcoholgebruik voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
64. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema alcoholgebruik voor bezoekers? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 30

  
Ik weet het niet

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies of workshops voor (familie/mantelzorgers van) bezoekers Coaching bij het uitwerken van een beleid rond alcoholproblematiek

Het geven van vorming aan personeel en vrijwilligers Voor consultvragen bij individuele casussen

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 65.Waarvoor werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema alcoholproblematiek met deze organisaties/personen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)  

Beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht 
 
In dit luik peilen we naar het beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht voor bezoekers van uw lokaal dienstencentrum. 
 
Mentaal welbevinden of ‘goed in je vel zitten’ geeft weer hoe een bezoeker zijn of haar geestelijke gezondheid beleeft. Personen die goed in hun vel zitten
hebben een hoge zelfwaardering, en slagen er beter in om hun vaardigheden en talenten in te zetten. Zij kunnen beter omgaan met stress en ervaren
doorgaans meer controle over hun eigen leven. 
 
Veerkracht draagt in belangrijke mate bij tot meer mentaal welbevinden. Het is het vermogen je aan te passen aan stress of tegenslag en daar misschien zelfs
sterker uit te komen. 
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan bezoekers over mentaal welbevinden en veerkracht, welke initiatieven er genomen worden ter
bevordering van mentaal welbevinden en veerkracht, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema. 

Er wordt gewerkt met een buddysysteem Het personeel neemt de tijd te nemen om praatjes te slaan met de
bezoekers (bv. over hoe ze zich voelen of wat er in hun dagdagelijkse
leven gebeurt)

Vrijwilligers nemen de tijd te nemen om praatjes te slaan met de
bezoekers

Bezoekers krijgen inspraak over bv. activiteiten die georganiseerd
worden of verbeteringen die kunnen doorgevoerd worden

Er worden geen initiatieven genomen Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 66.Welke initiatieven neemt uw lokaal dienstencentrum ter ondersteuning van het mentaal welbevinden en veerkracht van
bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Er worden activiteiten georganiseerd ter bevordering van de sociale
binding tussen bezoekers (bv. groepsactiviteit of daguitstap)

Er worden activiteiten georganiseerd ter bevordering van de sociale
binding tussen bezoekers en de buurt (bv. intergenerationele
activiteiten zoals samenwerking met scholen, tekenacademie of
kinderopvang)

* 67.Welke activiteiten organiseert uw lokaal dienstencentrum ter bevordering van mentaal welbevinden en
veerkracht van bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Toon pagina als
70. Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe over mentaal welbevinden en veerkracht? (bv. over
de mogelijkheid tot individuele begeleiding). Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

Er worden activiteiten georganiseerd ter bevordering van mentaal
welbevinden en veerkracht (bv. werken met gevoelsbuttons of cursus
yoga)

Er worden activiteiten georganiseerd waar bezoekers hun kennis en
vaardigheden delen met anderen (bv. vertelavond)

Er worden geen activiteiten georganiseerd Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

Veel groen buiten het lokaal dienstencentrum (bv. tuin of terras) Aangename en verzorgde ruimtes die uitnodigen tot samenzitten en
babbelen

Groen of planten in het gebouw Ontspanningsruimte

Stille ruimte {{tooltip "Gevoelsplekken" "Een afgebakende, veilige plek waar
gevoelens veruiterlijkt kunnen worden" "top" "fas fa-info-circle"}}

Er zijn geen voorzieningen Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 68.Welke voorzieningen heeft uw lokaal dienstencentrum ter bevordering van mentaal welbevinden en veerkracht
bij bezoekers? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, personeel wordt opgeleid Ja, vrijwilligers worden opgeleid

Nee, maar personeel wordt wel gecoacht Nee, maar vrijwilligers worden wel gecoacht

Nee, zij worden niet opgeleid en gecoacht

  
Ik weet het niet

* 69.Worden personeel en vrijwilligers opgeleid om signalen te herkennen bij moeilijkheden op het vlak van geestelijke
gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. bezoekersreglement
of huishoudelijk reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. jaarplan, visie of missie)

Ja, de afspraken of regels zijn te lezen op andere schriftelijke media
(bv. flyers of affiches)

Ja, mondelinge afspraken

Nee

  
Ik weet het niet

* 70.Beschikt uw lokaal dienstencentrum over afspraken of regels naar bezoekers toe over mentaal welbevinden en veerkracht? (bv.
over de mogelijkheid tot individuele begeleiding). 
Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een bezoeker. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 71.Worden de regels of afspraken rond mentaal welbevinden en veerkracht op het lokaal dienstencentrum {{tooltip "actief
gecommuniceerd" "Actief communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in bv. het reglement" "top" "fas fa-info-
circle"}} naar bezoekers?
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Pagina 33

Pagina niet tonen als
74. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht voor bezoekers? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Via professioneel advies door een arts, psycholoog of andere
deskundige (bv. tijdens individuele begeleidingsmomenten)

Er wordt geen informatie gegeven over mentaal welbevinden en
veerkracht

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 72.Op welke manier wordt er in uw lokaal dienstencentrum aan bezoekers informatie gegeven over mentaal welbevinden en
veerkracht? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Via {{tooltip "interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top"
"fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in psychologische
ondersteuning (bv. psycholoog)

Via een andere interne hulpverlener (bv. verpleegkundige)

Via een andere interne persoon (bv. vertrouwenspersoon) Via doorverwijzing naar externe hulpverlener gespecialiseerd in
psychologische ondersteuning of expertisecentrum (bv.  {{tooltip
"CGG" "Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-
circle"}})

Via doorverwijzing naar een andere externe hulpverlener (bv. huisarts) Er is de mogelijkheid tot {{tooltip "cliëntparticipatie" "Bezoekers met
(ervaring van) problemen met mentaal welbevinden en veerkracht
treden in de rol van psychologische ondersteuner" "top" "fas fa-info-
circle"}} (bv. buddysysteem)

Nee Via een andere manier, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 73.Hebben bezoekers de mogelijkheid om via uw lokaal dienstencentrum psychologische ondersteuning te krijgen? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk) 

{{tooltip "Interne" "In dienst van het lokaal dienstencentrum" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in mentaal welbevinden en
veerkracht (bv. psycholoog)

Andere interne deskundige (bv. arts)

Externe deskundige gespecialiseerd in mentaal welbevinden en
veerkracht of expertisecentrum (bv. psycholoog of psychiater)

Andere externe deskundige (bv. huisarts)

Andere lokale dienstencentra Woonzorgcentra

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Preventiewerkers ({{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}})

Netwerk Thuiszorg {{tooltip "VVSG" "Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten" "top" "fas fa-info-circle"}}

Mutualiteiten

Gemeente/stad Vrijwilligers

Familie/mantelzorgers Met niemand

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 74.Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht voor bezoekers? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)  
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74. Met wie werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht voor bezoekers? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 34

Pagina 35

Toon pagina als
76. Heeft uw lokaal dienstencentrum financiële middelen gespendeerd aan een werking rond gezondheid of (één van) de
gezondheidsthema’s? Dit kan bijvoorbeeld gaan over extra budget voor gezonde voeding, aankoop van materialen en begeleiding bij een
project....

is gelijk aan Ja

 
 

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies of workshops voor (familie/mantelzorgers van) bezoekers Coaching bij het uitwerken van een beleid rond mentaal welbevinden
en veerkracht

Het geven van vorming aan personeel en vrijwilligers Voor consultvragen bij individuele casussen

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 75.Waarvoor werkt uw lokaal dienstencentrum samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht met deze
organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

Algemeen gezondheidsbeleid 
 
Je bent er bijna! 
 
In het voorgaande werden verschillende gezondheidsthema’s in detail besproken. Hier volgen enkele algemene vragen over de succesfactoren die het
gezondheidsbeleid in uw lokaal dienstencentrum meer kans op slagen geven. 
 
Deze vragen hebben enkel een toepassing op het preventief gezondheidsbeleid voor de bezoekers, niet voor personeel en vrijwilligers. Verder gaan ze over wat
uw lokaal dienstencentrum doet aanvullend aan wettelijke bepalingen (bv. bijkomend aan de bepalingen in het woonzorgdecreet). 
 
De vragen handelen over de afgelopen 4 jaar. 

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 76.Heeft uw lokaal dienstencentrum financiële middelen gespendeerd aan een werking rond gezondheid of (één van) de
gezondheidsthema’s? Dit kan bijvoorbeeld gaan over extra budget voor gezonde voeding, aankoop van materialen en begeleiding
bij een project.

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Mentaal welbevinden en veerkracht

Algemeen gezondheidsbeleid Voor een ander gezondheidsthema, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 77.Aan welk(e) gezondheidsthema(‘s) zijn er financiële middelen gespendeerd? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

* 78.Aan welk(e) aspect(en) van de besproken gezondheidsthema’s heeft uw lokaal dienstencentrum financiële middelen besteed?
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Pagina 37

Pagina niet tonen als
79. Op welke overlegmomenten {{tooltip 'binnen' 'Alleen overleg binnen de instelling' 'top' 'fas fa-info-circle'}} het lokaal dienstencentrum is
er een terugkerend {{tooltip 'agendapunt' 'Overlegmomenten waarbij alleen bezoekers aanwezig zijn mogen ook aangeduid worden' 'top'
'fas fa-info-circle'}} geweest rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een overlegmoment
of
79. Op welke overlegmomenten {{tooltip 'binnen' 'Alleen overleg binnen de instelling' 'top' 'fas fa-info-circle'}} het lokaal dienstencentrum is
er een terugkerend {{tooltip 'agendapunt' 'Overlegmomenten waarbij alleen bezoekers aanwezig zijn mogen ook aangeduid worden' 'top'
'fas fa-info-circle'}} geweest rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 38

Consultancy/ondersteuning door externen Workshops of infosessies voor bezoekers en/of hun familie en
mantelzorgers

Materiaal en campagnes/acties (bv. affiches of werkpakketten) Fysieke voorzieningen (bv. leuning aan de muren of petanquebaan)

Niet-fysieke voorzieningen (bv. organiseren van een uitstap) Personeelsleden aanwerven/aanstellen in een functie rond {{tooltip
"preventieve" "Preventief, dus niet voor zorg en begeleiding, zoals
psychologische hulp" "top" "fas fa-info-circle"}}  gezondheidszorg (bv.
diëtist of algemeen gezondheidsexpert)

Vorming of nascholing voor personeel of vrijwilligers Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Op het directieoverleg Op een overleg tussen centrumleider en coördinator

Op de personeelsvergadering Op de centrumraad

Op het bezoekersoverleg Op het overleg met de ouderenadviesraad

Op een werkgroep rond gezondheid Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een
overlegmoment

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 79.Op welke overlegmomenten {{tooltip "binnen" "Alleen overleg binnen de instelling" "top" "fas fa-info-circle"}} het lokaal
dienstencentrum is er een terugkerend {{tooltip "agendapunt" "Overlegmomenten waarbij alleen bezoekers aanwezig zijn mogen
ook aangeduid worden" "top" "fas fa-info-circle"}} geweest rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Mentaal welbevinden en veerkracht

Algemeen gezondheidsbeleid Voor een ander gezondheidsthema, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 80.Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) is er een agendapunt geweest op het overleg? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

* 81.Hoe zijn de volgende actoren betrokken bij het gezondheidsbeleid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 
Adviseren (bv.

advies geven over
het opstarten van

 
Plannen (bv.
plannen hoe

gezondheidsproject

 
Uitvoeren

 
Evalueren

 
Niet

betrokken

Ik weet het
niet / niet

van
toepassing
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Toon pagina als
83. Communiceert uw lokaal dienstencentrum over de werking rond de besproken gezondheidsthema’s? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

kleiner dan Wij communiceren niet over onze werking rond gezondheid

 
 

Pagina 40

een nieuw
gezondheidsproject)

uitgevoerd zal
worden)

(familie/ mantelzorgers van) Bezoekers

Personeel

Vrijwilligers

Leidinggevenden (bv. coördinator, algemeen directeur en leden raad van
bestuur)

Coördinator Centrumleider/centrumverantwoordelijke

Preventieadviseur Arts

Verpleegkundige Zorgkundige

Ergotherapeut Maatschappelijk assistent/werker

Administratief medewerker Polyvalent medewerker

Vrijwilliger Niemand

Andere functie, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 82.Wie neemt de coördinatie van de werking rond preventie van (één van de) besproken gezondheidsthema’s op zich? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, wij communiceren naar de leidinggevenden (bv. coördinator) Ja, wij communiceren naar de personeelsleden en vrijwilligers

Ja, wij communiceren naar de bezoekers Ja, wij communiceren naar familie/mantelzorgers van de bezoekers

Ja, wij communiceren naar derden (bv. overheidsorganisaties of
stadsbestuur)

Wij communiceren niet over onze werking rond gezondheid

  
Ik weet het niet

* 83.Communiceert uw lokaal dienstencentrum over de werking rond de besproken gezondheidsthema’s? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk) 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het maandblad, tijdschrift of krantje van het lokaal dienstencentrum

Via het organiseren van infosessies of workshops voor bezoekers
en/of familie en mantelzorgers

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of nieuwsbrief)

Op een vergadering of bijeenkomst met bezoekers Op een opendeurdag

Andere, vul in:

 

  
Ik weet het niet

* 84.Hoe communiceert uw lokaal dienstencentrum over deze werking? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

* 85.Wie heeft in uw lokaal dienstencentrum een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw lokaal
dienstencentrum? Hiermee bedoelen we personeelsleden en vrijwilligers die hun kennis vertalen naar acties rond preventie van de
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Pagina niet tonen als
85. Wie heeft in uw lokaal dienstencentrum een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw lokaal
dienstencentrum? Hiermee bedoelen we personeelsleden en vrijwilligers die hun kennis vertalen naar acties rond preventie van de
besproken thema’s (niet opleiding voor reguliere opdrachten van personeel) (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er heeft niemand een extra vorming/nascholing gevolgd
of
85. Wie heeft in uw lokaal dienstencentrum een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw lokaal
dienstencentrum? Hiermee bedoelen we personeelsleden en vrijwilligers die hun kennis vertalen naar acties rond preventie van de
besproken thema’s (niet opleiding voor reguliere opdrachten van personeel) (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 42

Centrumleider/centrumverantwoordelijke Preventieadviseur

Arts Verpleegkundige

Zorgkundige Ergotherapeut

Maatschappelijk assistent/werker Administratief medewerker

Polyvalent medewerker Vrijwilliger

Er heeft niemand een extra vorming/nascholing gevolgd Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

besproken thema’s (niet opleiding voor reguliere opdrachten van personeel) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Mentaal welbevinden en veerkracht

Algemeen gezondheidsbeleid Voor een ander gezondheidsthema, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 86.Voor welk gezondheidsthema is er door minstens één persoon een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond
gezondheid in uw lokaal dienstencentrum? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, we evalueren het gehele gezondheidsbeleid Ja, we evalueren specifieke acties

Nee, we voeren geen evaluatie uit

  
Ik weet het niet

* 87.Evalueert uw lokaal dienstencentrum zijn werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de
gezondheid(sproblematieken) van bezoekers

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en
verwachtingen van bezoekers met betrekking tot gezondheid

Op basis van een analyse van onze beginsituatie (‘wat ontbreekt om te
kunnen spreken van een gezondheidsbeleid in ons lokaal
dienstencentrum?’)

Op basis van de strategische visie van het lokaal dienstencentrum (bv.
kernwaarden)

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rookverbod of regelgeving
over het schenken van alcohol)

Op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams of provinciaal)

Op basis van het woonzorgdecreet Op basis van aanbevelingen van het lokaal sociaal beleidsplan

Op basis van aanbevelingen geformuleerd door externen (bv.
expertisecentrum of stadsbestuur)

Er worden geen doelstellingen gekozen

Andere, vul in:
 

* 88.Op basis waarvan kiest uw lokaal dienstencentrum doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Toon pagina als
88. Op basis waarvan kiest uw lokaal dienstencentrum doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

kleiner dan Op basis van de strategische visie van het lokaal dienstencentrum (bv. kernwaarden)
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Uw antwoorden zijn geregistreerd!

Hartelijk dank dat u de tijd genomen hebt om deze enquête in te vullen. Uw antwoorden zijn zeer waardevol voor ons.

  
Ik weet het niet

Via een bevraging bij de gebruikers Via overlegmomenten (bv. bezoekersoverleg)

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus) Andere, vul in:

   

  
Ik weet het niet

* 89.Op welke wijze werden deze gegevens ((gezondheid(sproblematieken), wensen, verwachtingen of verbeterpunten) verzameld
door het lokaal dienstencentrum? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, mijn resultaten mogen doorgestuurd worden naar het Logo van mijn
regio

Nee, ik wil mijn resultaten met niemand delen en volledig anoniem
blijven

* 90.Wenst u uw resultaten te delen met uw Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg)? Logo's volgen het gezondheidsbeleid op van
organisaties in hun regio. Daarenboven kan het Logo uw lokaal dienstencentrum begeleiden op basis van uw resultaten.

BEDANKT!  
 
 
Alle vragen zijn ingevuld. Waarvoor onze dank. Alle informatie is waardevol en geeft ons een zicht op hoe het gesteld is met het gezondheidsbeleid in
Vlaamse lokale dienstencentra.  
  
Het overzicht van uw antwoorden kan u hier downloaden en opslaan. Zo krijgt u een mooi overzicht van het (preventief) gezondheidsbeleid van uw lokaal
dienstencentrum. Rechts bovenaan de pagina kan u dit bestand opslaan of afdrukken. 

Naam contactpersoon:

E-mailadres contactpersoon:

91. Zoals meegedeeld, kan je kans maken op een bon ter waarde van 50 euro bij De Banier. 
Om deze te verloten, hebben we uw contactinfo nodig:

 
Deze gegevens zullen we enkel en alleen gebruiken om u te contacteren indien uw organisatie gewonnen heeft. Van zodra de loting is afgelopen, wissen wij
die info uit onze bestanden, zoals u kan lezen in de deelnemingsvoorwaarden.
 
Indien u niet wil deelnemen of uw gegevens niet wil doorgeven, kan u deze vraag gewoon overslaan en op voltooien klikken.
 
Indien u verder nog vragen heeft, kan u onze FAQ al eens bekijken. Maar u kan ook steeds Emilien Dupont van Gezond Leven, verantwoordelijk
onderzoeker, contacteren: 
 
Emilien.Dupont@gezondleven.be
02/486 78 13
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