FICHE “Dorpsrestaurants”
IDENTIFICATIE
Organisatie: vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Project/initiatief: Draaiboek Dorpsrestaurants
Sector:
Werkingsgebied:
Samenwerkingsverband tussen: Is een initiatief van vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en
vzw Samenlevingsopbouw RIMO Limburg
Contactadres:
Startjaar: publicatie voorjaar 2014
Contactpersoon:
naam: Nancy Van Landegem, Programmaverantwoordelijke
Maatschappelijke Dienstverlening en Arbeid
adres: Torhoutsesteenweg 100A, 8200 Brugge
tel: 050 39 37 71
mail: nancy.van.landegem@samenlevingsopbouw.be
website: www.samenlevingsopbouw.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Er zijn verschillende bekommernissen van waaruit een dorpsrestaurant kan starten, zoals o.m.:
• Er is een grote groep senioren en/of maatschappelijk
kwetsbare personen in de gemeente.
• De groep zorgbehoevende personen in het dorp stijgt.
• Er is onvoldoende bereik van zorgbehoevende
personen.
• Er is een risico op onderbescherming: mensen
ontvangen met andere woorden niet de hulp en
dienstverlening waar ze recht op hebben.
• Er is een risico op sociaal isolement en eenzaamheid.
• Er is een gebrek aan voorzieningen in het dorp.
• Er is een beperkte mobiliteit.
• Er is nood aan gezonde maaltijden voor senioren en
kwetsbare groepen.
• …
Doelstellingen
Sociaal isolement tegengaan
Dienstverlening dichterbij brengen
Meerwaarde:
“Iedereen aan tafel”: participatie, ontmoeting, lage drempel, gezond eten…
“De zaal en het signaal”: proactief handelen, informatie geven, doorverwijzen,
dienstverlening verbeteren…
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Doelgroep
Focus op maatschappelijk kwetsbare personen

Korte beschrijving van de werking
Een dorpsrestaurant brengt mensen uit de buurt of het dorp samen rond een maaltijd.
Vrijwilligers en/of medewerkers van een sociaal tewerkstellingsinitiatief runnen het
dorpsrestaurants, meestal ondersteund door een professionele medewerker.
Naast het aanbieden van gezonde voeding en het bevorderen van sociale contacten heeft een
dorpsrestaurant nog andere troeven: er is een laagdrempelige info voor wie langskomt, het is
een antennen om noden op te sporen en om dienstverlening dichter bij de brengen.
Download hier het draaiboek:
http://www.samenlevingsopbouwwvl.be/websites/1/uploads/file/Dorpsrestaurants%20web%2
0met%20url%20low.pdf

Visie op vermaatschappelijking

Er is veel maatschappelijke dienstverlening, iedereen heeft daar recht op en toch slagen we er niet steeds in om
de dienstverlening tot bij de mensen te brengen die ze nodig hebben. Het sociaal vangnet is niet sluitend. Er is
sprake van onderbescherming. Mensen vinden hun weg niet naar of in het kluwen van instanties. Ze zetten de
stap niet uit angst om een stempel te krijgen, hebben moeite met administratie en procedures. Ze staan er
alleen voor omdat sociale netwerken afbrokkelen met vereenzaming en minder informele hulp als gevolg. Het
bos en de bomen, de mazen en het net. Er is nog veel werk aan de winkel.
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen schuift een aantal praktijken naar voor met een focus op het versterken
van de maatschappelijke positie van kwetsbare mensen. Deze praktijken hebben allen een sterk benaderende
aanpak en maken de link tussen formele en informele hulp, in dichte nabijheid van en op mensenmaat.
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