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Thematische boomstructuur
Tweetalig online repertorium dat het aanbod van meer dan 3800 Nederlandstalige, Franstalige en
tweetalige activiteitenplaatsen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen actief in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt en inzichtelijk maakt aan de hand van een thematische
boomstructuur die zich ontvouwt in 21 sectoren en 630 categorieën.
Inhoud
COVID-19 : HULP EN BEREIKBAARHEID
HULP AAN KANSARMEN
HULP AAN THUISLOZEN
HUISVESTING
HULP VOOR DADERS VAN STRAFBARE FEITEN
HULP VOOR SLACHTOFFERS
SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING
JONGE KINDEREN (0-3 JAAR)
KINDEREN EN JONGEREN (3-18 JAAR)
BIJZONDERE JEUGDZORG
GEZIN
OUDEREN
PERSONEN MET EEN HANDICAP
GEZONDHEIDSPROMOTIE
FYSIEKE GEZONDHEID
GEESTELIJKE GEZONDHEID
VERSLAVINGEN
GELIJKHEID EN DIVERSITEIT
ASIEL, MIGRATIE EN SAMENLEVEN
SEKSUELE GEAARDHEID EN GENDERIDENTITEIT (LGBTQIA)
COÖRDINATIES EN ONDERSTEUNING VAN DE PROFESSIONELEN
ALGEMENE SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIVAAT EN OPENBAAR)
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COVID-19 : hulp en bereikbaarheid
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/560

995 - COVID-19 - diensten met aangepaste dienstverlening en openingsuren
Voedselhulp
453 - Bedeling van voedselpakketten
43 - Sociale restaurants
454 - Sociale kruidenierswinkels
993 - Solidaire koelkast
Juridische bijstand
411 - Juridische eerstelijnsbijstand
621 - Juridische tweedelijnsbijstand
57 - Juridisch advies omtrent huisvesting
125 - Juridische hulp voor kinderen en jongeren
92 - Juridische begeleiding van personen met een handicap
888 - Organisaties gespecialiseerd in vreemdelingenrecht
Zorg en hulp aan huis
216 - Coördinatie van de thuiszorg
346 - Thuisverpleging
46 - Thuishospitalisatie
35 - Hulp bij de dagelijkse taken
62 - Hulp bij de huishoudelijke taken
Gemeenten en Gewest
68 - Gemeentelijke sociale diensten
OCMW
67 - Sociale diensten van de OCMW's
Telefonische of chathulverlening
296 - Diensten voor telefonische hulpverlening
1004 - Telefonische of chathulplijn voor algemene sociale hulpverlening
129 - Telefonische of chathulplijn voor kinderen en jongeren
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1006 - Telefonische of chathulplijn voor slachtoffers
998 - Telefonische of chathulplijn voor ouderen
1002 - Telefonische of chathulplijn in het kader van geestelijke gezondheid
1003 - Telefonische of chathulplijn in het kader van fysieke gezondheid
999 - Telefonische of chathulplijn voor verslaafden
1000 - Telefonische of chathulplijn voor gedetineerden
1005 - Telefonische of chathulplijn voor LGBTQIA
1001 - Telefonische of chathulplijn voor personen met een handicap
Energie en water
1018 - Sociale begeleiding energie-water
1017 - Hulp bij de keuze van een leverancier en van het contract voor energie en
water
1016 - Financiële hulp voor de energiefacturen buiten het OCMW
1021 - Verdediging van het recht op energie en water
1019 - Diagnose thuis en hulp om de energiefactuur te verlagen
1020 - Tools voor informatie en animatie rond energie en water
Publieke computerruimtes en toegang tot computers
460 - Initiatie in het gebruik van kantoorsoftware en/of initiatie in het gebruik van
internet
461 - Openbare computerruimtes
462 - Verkoop van computers voor een schappelijke prijs
Burgerinitiatieven
887 - Burenhulp
Jongeren
355 - Crisisonthaal voor kinderen
112 - Crisisonthaal voor jongeren
129 - Telefonische of chathulplijn voor kinderen en jongeren
280 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
961 - Ondersteuning van jongeren bij dreigende schooluitval of van vroegtijdige
schoolverlaters
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125 - Juridische hulp voor kinderen en jongeren
357 - Buitenschoolse activiteiten
132 - Diverse activiteiten voor kinderen en jongeren
Huisvesting
64 - Informatie voor huurders
10 - Hulp bij het vinden van een huurwoning
57 - Juridisch advies omtrent huisvesting
60 - Begeleiding van huurders van een sociale woning
15 - Begeleid wonen voor maatschappelijk kwetsbare personen
1 - Sociale huisvestingsmaatschappijen
2 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen toelaten
610 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen niet toelaten
74 - Gemeentewoningen
72 - Woningfonds
4 - Hulp bij verhuizingen
16 - Tweedehandsmeubelen
5 - Klusjesdiensten
21 - Veiligheid en gezondheid van de woning
Schuldbemiddeling
458 - Schuldbemiddeling
Jonge kinderen
268 - Materiële hulpverlening voor jonge kinderen
251 - Consultatiebureaus voor het jonge kind van het ONE of Kind en Gezin
270 - Psychische hulpverlening voor jonge kinderen
258 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar
Centra voor gezinsplanning
318 - Informatie en preventie betreffende het affectieve en seksuele leven
(anticonceptie, zwangerschap, preventie van soa´s, enz.)
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208 - Ongewenste zwangerschap
Thuislozen
9 - Crisisopvang voor thuislozen
63 - Nachtopvang voor thuislozen
7 - Onthaaltehuizen voor vrouwen met of zonder kinderen
6 - Onthaaltehuizen voor alleenstaande mannen
8 - Onthaaltehuizen voor iedereen
66 - Transithuisvesting
71 - Straathoekwerk met thuislozen
20 - Psychosociale begeleiding voor thuislozen
19 - Ontmoetingsruimten voor thuislozen
12 - Maaltijden voor thuislozen
13 - Bagagedepots en wasserij voor thuislozen
17 - Kleren voor thuislozen
Fysieke gezondheid
Wijkgezondheidscentra
925 - Globale en geïntegreerde geneeskunde (wijkgezondheidscentra)
Wachtposten en dringende medische hulp
224 - Huisartsenwachtposten
223 - Thuiswachtdiensten voor algemene geneeskunde
226 - Spoeddiensten in ziekenhuizen voor ernstige medische problemen
228 - Pediatrische spoedgevallen
Verpleegkundige zorg
346 - Thuisverpleging
351 - Verpleging
46 - Thuishospitalisatie
31 - Vervoer om niet-dringende medische redenen
272 - Thuisoppas voor zieke kinderen
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919 - Gezondheidsgerelateerde sociale hulp door gespecialiseerde sociale diensten
Geestelijke gezondheid
Ambulante diensten
280 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
277 - Psychologische consultaties in centra voor gezinsplanning
278 - Psychologische of psychiatrische consultaties in wijkgezondheidscentra
282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
281 - Geestelijke gezondheid van personen met een migratieachtergrond
301 - Dagcentra voor volwassenen met psychische stoornissen
289 - Psychiatrische spoedgevallen
Diensten geestelijke gezondheid aan huis
963 - Psychiatrische en psychologische thuiszorg voor kinderen en jongeren
279 - Psychiatrische en psychologische thuiszorg voor volwassenen
Ondersteuning en luisteren
976 - Preventie van zelfdoding
296 - Diensten voor telefonische hulpverlening
295 - Naasten van personen met psychische problemen: zelfhulp en ondersteuning
294 - Rouwverwerking: zelfhulp en ondersteuning
284 - Ombudsdiensten in de geestelijke gezondheidszorg
Sociale diensten
358 - Private algemene sociale dienstverlening (erkende diensten)
67 - Sociale diensten van de OCMW's
68 - Gemeentelijke sociale diensten
Palliatieve zorgen
253 - Informatie over palliatieve zorg
255 - Palliatieve thuiszorg (1e lijn)
948 - Palliatieve thuisbegeleidingsequipes (2e lijn)
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Opvoedingsondersteuning
258 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar
324 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar
323 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 6 tot 12 jaar
898 - Opvoedingsondersteuning voor personen met een migratieachtergrond
Verslavingen
Middelenverslaving - ambulante diensten
375 - Ambulante behandeling van volwassenen met een middelenverslaving door
gespecialiseerde diensten
376 - Middelenverslaving (alcohol, medicijnen, drugs): ondersteuning door
zelfhulpgroepen
373 - Middelenverslaving (alcohol, medicijnen, drugs): psychosociale begeleiding,
oriëntering
975 - Ambulante behandeling van (toekomstige) ouders met een middelenverslaving
en hun kinderen
Gedragsverslaving (internet, voeding, enz.)
385 - Ambulante behandeling van kinderen en jongeren met een gedragsverslaving of
een middelenverslaving door gespecialiseerde diensten
389 - Ambulante behandeling van volwassenen met een gedragsverslaving door
gespecialiseerde diensten
Middelenverslaving - residentiële diensten
387 - Residentiële of semiresidentiële behandeling van personen met een
middelenverslaving door gespecialiseerde diensten
388 - Residentiële behandeling van ouders met een middelenverslaving en hun
kinderen
374 - Behandeling van personen met een middelenverslaving in psychiatrische
ziekenhuizen
377 - Risicobeperking van drugsgebruik: spuitenruil
Sociaal vertalen en tolken
317 - Sociaal vertalen en tolken
Geweldplegingen en slachtoffers
452 - Slachtoffers van mensenhandel
334 - Preventie van geweld binnen het gezin
131 - Kinder- en jongerenmishandeling
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336 - Informatie voor en ondersteuning van slachtoffers van partnergeweld
392 - Slachtoffers van seksueel geweld
197 - Slachtoffers van ouderenmishandeling
480 - Hulp voor LGBTQIA die slachtoffer zijn van discriminatie of geweld
337 - Opvang van slachtoffers van partnergeweld

Hulp aan kansarmen
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/92

Algemene sociale dienstverlening (privaat en openbaar)
Openbare algemene sociale dienstverlening
67 - Sociale diensten van de OCMW's
68 - Gemeentelijke sociale diensten
358 - Private algemene sociale dienstverlening (erkende diensten)
Financiële hulp en ondersteuning
67 - Sociale diensten van de OCMW's
458 - Schuldbemiddeling
457 - Private financiële hulp
562 - Microkrediet
Huisvesting
Woning zoeken
10 - Hulp bij het vinden van een huurwoning
1 - Sociale huisvestingsmaatschappijen
Sociale verhuurkantoren (SVK's)
2 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen toelaten
610 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen niet toelaten
74 - Gemeentewoningen
72 - Woningfonds
65 - Solidair wonen voor kwetsbare personen
3 - Financiële hulp voor huurders
Sociale huisvesting
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1 - Sociale huisvestingsmaatschappijen
60 - Begeleiding van huurders van een sociale woning
70 - Projecten voor sociale cohesie in het kader van sociale woningen
Sociale verhuurkantoren (SVK's)
2 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen toelaten
610 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen niet toelaten
72 - Woningfonds
Alternatieve woonvormen
65 - Solidair wonen voor kwetsbare personen
Inrichting van de woning
4 - Hulp bij verhuizingen
16 - Tweedehandsmeubelen
5 - Klusjesdiensten
15 - Begeleid wonen voor maatschappelijk kwetsbare personen
Energie en water
1018 - Sociale begeleiding energie-water
1017 - Hulp bij de keuze van een leverancier en van het contract voor energie en
water
1016 - Financiële hulp voor de energiefacturen buiten het OCMW
1021 - Verdediging van het recht op energie en water
1019 - Diagnose thuis en hulp om de energiefactuur te verlagen
1020 - Tools voor informatie en animatie rond energie en water
Kwetsbare personen en fysieke gezondheid
214 - Informatie, preventie en gezondheidspromotie voor kwetsbare personen
215 - Hygiënische zorg voor kwetsbare personen
573 - Medische zorg voor kwetsbare personen
574 - Toegang tot geneesmiddelen door kwetsbare personen
209 - Opvolging van de zwangerschap
Voedselhulp
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453 - Bedeling van voedselpakketten
993 - Solidaire koelkast
43 - Sociale restaurants
454 - Sociale kruidenierswinkels
563 - Sociaal wassalon
455 - Tweedehandskleren
459 - Openbare schrijvers
Bestrijding van de digitale kloof
460 - Initiatie in het gebruik van kantoorsoftware en/of initiatie in het gebruik van
internet
461 - Openbare computerruimtes
462 - Verkoop van computers voor een schappelijke prijs
564 - Ontspanning en cultuur voor kansarmen
565 - Belangenverdediging en vertegenwoordiging van kansarmen
Ondersteuning van de professionelen die hulp bieden aan kansarmen
571 - Ondersteuning van het beheer voor verantwoordelijken en werkgevers van
verenigingen die hulp bieden aan kansarmen
566 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
hulpverlening aan kansarmen
567 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die hulp bieden
aan kansarmen
572 - Fondsen voor professionelen die hulp bieden aan kansarmen
569 - Opleidingen voor professionelen die hulp bieden aan kansarmen
568 - Federaties van verenigingen die hulp bieden aan kansarmen
570 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die hulp bieden aan
kansarmen
Bevoorradingsplatformen
991 - Bevoorradingsplatform voor voedselhulp
992 - Bevoorradingsplatform voor non-foodproducten

Bijgewerkt op : 30/04/21

Categorieën
sociaal.brussels | info@sociaalbrussel.be

10/57

Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
Tel. 02/511.08.00 | www.cmdc-cdcs.be

Centre de Documentation et de Coordination Sociales
Tel. 02/511.08.00 | www.cdcs-cmdc.be

Hulp aan thuislozen
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/1

Huisvesting voor thuislozen
9 - Crisisopvang voor thuislozen
63 - Nachtopvang voor thuislozen
Onthaaltehuizen
7 - Onthaaltehuizen voor vrouwen met of zonder kinderen
6 - Onthaaltehuizen voor alleenstaande mannen
8 - Onthaaltehuizen voor iedereen
66 - Transithuisvesting
593 - Herhuisvesting van thuislozen
65 - Solidair wonen voor kwetsbare personen
15 - Begeleid wonen voor maatschappelijk kwetsbare personen
71 - Straathoekwerk met thuislozen
20 - Psychosociale begeleiding voor thuislozen
19 - Ontmoetingsruimten voor thuislozen
18 - Medische zorg voor thuislozen
12 - Maaltijden voor thuislozen
1015 - Douches voor thuislozen
13 - Bagagedepots en wasserij voor thuislozen
17 - Kleren voor thuislozen
59 - Belangenverdediging van de thuislozen
Ondersteuning van de professionelen in de thuislozenzorg
503 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
thuislozenzorg
504 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in de
thuislozenzorg
506 - Opleidingen voor professionelen in de thuislozenzorg
508 - Supervisies en intervisies voor professionelen in de thuislozenzorg
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505 - Federaties van verenigingen uit de sector van de thuislozenzorg
507 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen in de thuislozenzorg

Huisvesting
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/5

Informatie, verdediging en begeleiding van de huurders
64 - Informatie voor huurders
57 - Juridisch advies omtrent huisvesting
60 - Begeleiding van huurders van een sociale woning
15 - Begeleid wonen voor maatschappelijk kwetsbare personen
58 - Recht op wonen
Financiële hulp voor huisvesting
Financiële hulp bij de aankoop van een woning
611 - Collectieve spaargroepen
11 - Instellingen voor sociaal krediet
72 - Woningfonds
608 - Financiële hulp bij renovatie
3 - Financiële hulp voor huurders
Een huurwoning zoeken
10 - Hulp bij het vinden van een huurwoning
1 - Sociale huisvestingsmaatschappijen
Sociale verhuurkantoren (SVK's)
2 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen toelaten
610 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen niet toelaten
74 - Gemeentewoningen
72 - Woningfonds
73 - Een koopwoning zoeken
Sociale huisvesting
1 - Sociale huisvestingsmaatschappijen
60 - Begeleiding van huurders van een sociale woning
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70 - Projecten voor sociale cohesie in het kader van sociale woningen
Sociale verhuurkantoren (SVK's)
2 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen toelaten
610 - Sociale verhuurkantoren (SVK's) die directe inschrijvingen niet toelaten
72 - Woningfonds
Alternatieve woonvormen
612 - Intergenerationeel wonen
613 - Participatief wonen voor ouderen
609 - Tijdelijke bezettingen
65 - Solidair wonen voor kwetsbare personen
465 - Wonen op het water
Tijdelijke huisvesting
9 - Crisisopvang voor thuislozen
63 - Nachtopvang voor thuislozen
Onthaaltehuizen
7 - Onthaaltehuizen voor vrouwen met of zonder kinderen
6 - Onthaaltehuizen voor alleenstaande mannen
8 - Onthaaltehuizen voor iedereen
66 - Transithuisvesting
Inrichting van de woning
4 - Hulp bij verhuizingen
16 - Tweedehandsmeubelen
5 - Klusjesdiensten
Renovatie
608 - Financiële hulp bij renovatie
56 - Renovatieadvies
61 - Renovatiediensten
Energie en water

Bijgewerkt op : 30/04/21

Categorieën
sociaal.brussels | info@sociaalbrussel.be

13/57

Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
Tel. 02/511.08.00 | www.cmdc-cdcs.be

Centre de Documentation et de Coordination Sociales
Tel. 02/511.08.00 | www.cdcs-cmdc.be

1018 - Sociale begeleiding energie-water
1017 - Hulp bij de keuze van een leverancier en van het contract voor energie en
water
1016 - Financiële hulp voor de energiefacturen buiten het OCMW
1021 - Verdediging van het recht op energie en water
1019 - Diagnose thuis en hulp om de energiefactuur te verlagen
1020 - Tools voor informatie en animatie rond energie en water
21 - Veiligheid en gezondheid van de woning
Ondersteuning van de professionelen in de huisvestingssector
528 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult voor professionelen in de
huisvestingssector
529 - Documentatie en informatie voor professionelen inzake huisvesting
934 - Fondsen voor professionelen uit de huisvestingssector
531 - Opleidingen voor professionelen inzake huisvesting
530 - Federaties van verenigingen uit de huisvestingssector
532 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen uit de
huisvestingssector

Hulp voor daders van strafbare feiten
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/62

399 - Hulp voor niet-opgesloten daders
Hulp voor gedetineerden
400 - Psychologische en sociale hulp voor gedetineerden
1000 - Telefonische of chathulplijn voor gedetineerden
Gezondheid in de gevangenis
622 - Gezondheidspromotie en -preventie in de gevangenis
401 - Hulp voor drugverslaafde gedetineerden
403 - Socioculturele en sportieve activiteiten in de gevangenis
404 - Onderwijs en opleiding in de gevangenis
405 - Gevangenisbezoekers
614 - Behoud van de band tussen kinderen en hun ouders in detentie
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Invrijheidsstelling
406 - Voorbereiding op de invrijheidsstelling tijdens de detentie
623 - Hulp bij de re-integratie na de detentie
402 - Hulp voor daders van seksuele misdrijven
338 - Begeleiding van daders van intrafamiliaal geweld
394 - Bemiddeling tussen daders en slachtoffers van misdrijven
Juridische bijstand voor daders
411 - Juridische eerstelijnsbijstand
621 - Juridische tweedelijnsbijstand
407 - Ondersteuning van familie en naasten van daders
daderhulp, ondersteuning van de professionelen uit de hulp- en dienstverlening aan
daders
501 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van daderhulp
502 - Documentatie en informatie voor professionelen inzake daderhulp
410 - Opleidingen voor professionelen over daderhulp
409 - Federaties van verenigingen uit de daderhulp
408 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen uit de hulp- en
dienstverlening aan daders

Hulp voor slachtoffers
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/55

Onthaal en begeleiding van slachtoffers
390 - Eerstelijnshulp voor slachtoffers
412 - Slachtofferonthaal in het justitiehuis
391 - Diensten voor slachtofferhulp
Hulp aan slachtoffers: specifieke doelgroepen
Slachtoffers van gendergerelateerd geweld
Slachtoffers van partnergeweld
336 - Informatie voor en ondersteuning van slachtoffers van partnergeweld
337 - Opvang van slachtoffers van partnergeweld
392 - Slachtoffers van seksueel geweld
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625 - Slachtoffers van vrouwelijke genitale verminkingen
626 - Slachtoffers van gedwongen huwelijken
578 - Hulp aan slachtoffers van discriminatie op basis van geslacht
480 - Hulp voor LGBTQIA die slachtoffer zijn van discriminatie of geweld
131 - Kinder- en jongerenmishandeling
197 - Slachtoffers van ouderenmishandeling
452 - Slachtoffers van mensenhandel
620 - Slachtoffers van sekten
Juridische bijstand voor slachtoffers
411 - Juridische eerstelijnsbijstand
621 - Juridische tweedelijnsbijstand
591 - Financiële hulp voor slachtoffers
394 - Bemiddeling tussen daders en slachtoffers van misdrijven
393 - Ondersteuning van familie en naasten van slachtoffers
Ondersteuning van de professionelen die hulp bieden aan slachtoffers
509 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van hulp aan
slachtoffers
396 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die hulp bieden
aan slachtoffers
398 - Opleidingen voor professionelen die hulp bieden aan slachtoffers
397 - Federaties van verenigingen uit de sector van de hulp aan slachtoffers
395 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die hulp bieden aan
slachtoffers

Socioprofessionele inschakeling
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/79

Begeleiding naar werk
414 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden
Onthaal, oriëntatie en begeleiding specifieke doelgroepen
962 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding van NEET-jongeren
421 - Onthaal en begeleiding van (toekomstige) zelfstandigen
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955 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende jongeren
420 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden vanaf 45 jaar
418 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende gedetineerden en exgedetineerden
419 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende nieuwkomers
417 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende thuislozen
448 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende laaggeletterden
449 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende kunstenaars
416 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden met een handicap
447 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden met psychische
stoornissen
415 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden ondersteund door de
OCMW's
450 - Actief zoeken naar werk
423 - Beroepsbepaling
422 - Informatie over opleidingen in het kader van socioprofessionele inschakeling
Opleidingen
424 - Alfabetisering in het kader van socioprofessionele inschakeling
425 - Basisopleiding (Nederlands, Frans, wiskunde)
426 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen administratieve
sector/kantoorwerk
427 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen voedingsmiddelensector
428 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen bouwsector/constructiesector
429 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen handelssector/verkoopssector
430 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen confectiesector
445 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen onderwijssector
431 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen leefmilieusector
432 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen beheerssector of financiële
sector
433 - Vooropleidingen of kwalificerende opleidingen horecasector/toerismesector
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434 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen ICT-sector of grafische sector
446 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen sector logistiek en transport
435 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen schoonmaaksector
436 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen gezondheidssector/
welzijnssector
438 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen socioculturele sector
437 - Vooropleidingen en/of kwalificerende opleidingen technische
sector/mechanicasector
451 - Taalopleidingen in het kader van socioprofessionele inschakeling
440 - Middenstandsopleidingen
439 - Volwassenenonderwijs in het kader van de socioprofessionele inschakeling
Inschakeling door werk
441 - Sociale economie in het kader van de socioprofessionele inschakeling
442 - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
443 - Sociale uitzendarbeid
444 - Kinderopvang in het kader van de socioprofessionele inschakeling
Ondersteuning van de professionelen in de sector SPI
515 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
socioprofessionele inschakeling
516 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen inzake
socioprofessionele inschakeling
518 - Opleidingen voor professionelen inzake socioprofessionele inschakeling
517 - Federaties van verenigingen uit de sector van de socioprofessionele
inschakeling
519 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen van de
socioprofessionele inschakeling

Jonge kinderen (0-3 jaar)
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/46

Kinderopvang
Opvang in groepsverband
264 - Opvangvoorzieningen voor jonge kinderen waar de financiële bijdrage vrij wordt
bepaald door de voorziening
266 - Occasionele opvang voor jonge kinderen
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263 - Opvangvoorzieningen voor jonge kinderen waar de financiële bijdrage afhangt
van het inkomen
267 - Opvangvoorziening die openstaat voor jonge kinderen met een handicap
Opvang in gezinsverband
271 - Zelfstandige onthaalouders voor jonge kinderen
265 - Diensten voor onthaalouders voor jonge kinderen
Oppas voor jonge kinderen aan huis
269 - Babysitting
272 - Thuisoppas voor zieke kinderen
259 - Socialisering van jonge kinderen
Fysieke gezondheid van jonge kinderen
251 - Consultatiebureaus voor het jonge kind van het ONE of Kind en Gezin
909 - Logopedie voor kinderen en jongeren
910 - Psychomotorische therapie voor kinderen en jongeren
Zieke kinderen of kinderen in het ziekenhuis
272 - Thuisoppas voor zieke kinderen
273 - Thuiszorg voor ernstig zieke kinderen
252 - Respijthuis en therapeutisch verblijfcentrum voor zieke kinderen
270 - Psychische hulpverlening voor jonge kinderen
258 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar
Probleem- of crisissituaties
262 - Hulpverlening zonder tussenkomst van de bijzondere jeugdzorg (jonge
kinderen)
261 - Hulpverlening via de bijzondere jeugdzorg in de Vlaamse Gemeenschap (jonge
kinderen)
260 - Hulpverlening via de bijzondere jeugdzorg in de Franse Gemeenschap (jonge
kinderen)
268 - Materiële hulpverlening voor jonge kinderen
Ondersteuning van professionelen in de kinderzorg
522 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake hulpverlening aan
jonge kinderen
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523 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen inzake
hulpverlening aan jonge kinderen
525 - Opleidingen voor professionelen die met jonge kinderen werken
500 - Supervisies en intervisies voor professionelen die met kinderen en/of jongeren
werken
498 - Fondsen voor professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
524 - Federaties van verenigingen uit de sector van de hulpverlening aan jonge
kinderen
526 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen die met jonge
kinderen werken

Kinderen en jongeren (3-18 jaar)
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/37

355 - Crisisonthaal voor kinderen
112 - Crisisonthaal voor jongeren
Informatie en begeleiding van kinderen en jongeren
127 - Sociale en administratieve hulp voor alle kinderen en jongeren
130 - Algemene informatie voor kinderen en jongeren
125 - Juridische hulp voor kinderen en jongeren
129 - Telefonische of chathulplijn voor kinderen en jongeren
Ondersteuning van schoolgaande kinderen en jongeren
136 - Informatie en schooloriëntering
960 - Preventie van schooluitval
961 - Ondersteuning van jongeren bij dreigende schooluitval of van vroegtijdige
schoolverlaters
952 - Voorbereiding op de examencommissie
137 - Schoolbemiddeling
583 - Financiële steun voor schoolgaande kinderen en jongeren
354 - Huistaakbegeleiding (lager onderwijs)
134 - Huistaakbegeleiding (secundair onderwijs)
356 - Wegwerken leerachterstand/remediëring/leermethode (lager onderwijs)
138 - Wegwerken leerachterstand/remediëring/leermethode (secundair onderwijs)
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463 - Hulp voor personen met dyslexie
464 - Hulp voor hoogbegaafden
Kinder- en jongerenrechten
125 - Juridische hulp voor kinderen en jongeren
126 - Verdedigen van de kinder- en jongerenrechten
131 - Kinder- en jongerenmishandeling
Geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
129 - Telefonische of chathulplijn voor kinderen en jongeren
280 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
277 - Psychologische consultaties in centra voor gezinsplanning
302 - Dagcentra voor kinderen en jongeren met psychische stoornissen
291 - Psychiatrische afdelingen voor kinderen en jongeren in algemene ziekenhuizen
290 - Psychiatrische ziekenhuizen voor kinderen en jongeren
304 - Residentiële voorzieningen voor kinderen en jongeren met psychische
stoornissen
133 - Andere psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren
Fysieke gezondheid van kinderen en jongeren
251 - Consultatiebureaus voor het jonge kind van het ONE of Kind en Gezin
909 - Logopedie voor kinderen en jongeren
910 - Psychomotorische therapie voor kinderen en jongeren
Zieke kinderen of kinderen in het ziekenhuis
198 - Scholing voor kinderen in het ziekenhuis of voor zieke kinderen thuis
272 - Thuisoppas voor zieke kinderen
252 - Respijthuis en therapeutisch verblijfcentrum voor zieke kinderen
273 - Thuiszorg voor ernstig zieke kinderen
Gezondheid en school
201 - Psycho-medisch-sociale hulp op school
200 - Gezondheidspromotie op school
Relaties en seksualiteit van jongeren
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140 - Informatie over de relaties en seksualiteit van jongeren
466 - Informatie en ondersteuning voor jonge holebi's, transgenders en interseksuelen
139 - Medische consultaties met betrekking tot het affectieve en seksuele leven van
jongeren
124 - Kinder- en jongerenparticipatie
Vrije tijd
54 - Intergenerationele activiteiten
357 - Buitenschoolse activiteiten
132 - Diverse activiteiten voor kinderen en jongeren
Ondersteuning van professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
510 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van werken
met kinderen en/of jongeren
511 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die met kinderen
en/of jongeren werken
513 - Opleidingen voor professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
500 - Supervisies en intervisies voor professionelen die met kinderen en/of jongeren
werken
498 - Fondsen voor professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
512 - Federaties van verenigingen die met kinderen en/of jongeren werken
514 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die met kinderen
en/of jongeren werken

Bijzondere jeugdzorg
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/68

Bijzondere jeugdzorg in de Vlaamse Gemeenschap
143 - Hulp voor Nederlandstalige jongeren (of jongeren die naar een Nederlandstalige
school gaan) met ernstige problemen (op vraag van de jongere, familieleden of
derden)
144 - Uitvoeren van de maatregelen opgelegd door de jeugdrechtbank voor
Nederlandstalige jongeren
Hulpverlening voor Nederlandstalige jongeren enkel toegankelijk via de intersectorale
toegangspoort of de Jeugdrechtbank
Residentiële hulpverlening
145 - Begeleidingstehuizen
146 - Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC)
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Semiresidentiële hulpverlening
147 - Dagcentra
Niet-residentiële hulpverlening
148 - Diensten voor begeleid zelfstandig wonen (BZW)
149 - Diensten voor crisishulp aan huis (CAH)
150 - Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA)
151 - Diensten voor pleegzorg
152 - Thuisbegeleidingsdiensten
Bijzondere jeugdzorg in de Franse Gemeenschap
113 - Actions en milieu ouvert (AMO)
153 - Projets pédagogiques particuliers (PPP) rechtstreeks toegankelijk
114 - Hulp voor Franstalige jongeren met ernstige problemen (op vraag van de
jongere, familieleden of derden)
115 - Uitvoeren van de maatregelen opgelegd door de jeugdrechtbank voor
Franstalige jongeren
Hulpverlening voor Franstalige jongeren enkel toegankelijk via SAJ, SPJ,
jeugdrechtbank
Residentiële hulpverlening
116 - Services résidentiels d'urgence (SRU)
141 - Services résidentiels spécialisés (SRS)
117 - Services résidentiels d'observation et d'orientation (SROO)
154 - Projets pédagogiques particuliers (PPP) met residentiële opvang
118 - Services résidentiels généraux (SRG)
Niet-residentiële hulpverlening
120 - Aide éducative pour jeunes vivant en logement autonome
142 - Services d'accompagnement psycho-socio-éducatif (SA PSE)
155 - Projets pédagogiques particuliers (PPP) zonder residentiële opvang
121 - Services d'actions restauratrices et éducatives (SARE)
119 - Services d'accompagnement socio-éducatif (SA SE)
122 - Services d'accompagnement en accueil familial (SAAF)
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123 - Services de protutelle
Ondersteuning van de professionelen die in de jeugdhulpverlening werken
494 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
jeugdhulpverlening
496 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die in de
jeugdhulpverlening werken
499 - Opleidingen voor professionelen over jeugdhulpverlening
500 - Supervisies en intervisies voor professionelen die met kinderen en/of jongeren
werken
498 - Fondsen voor professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
497 - Federaties van verenigingen uit de sector van de jeugdhulpverlening
495 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die in de
jeugdhulpverlening werken

Gezin
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/128

Administratieve, sociale en financiële hulp voor het gezin
339 - Informatie, sociale en administratieve hulp voor gezinnen
326 - Kinderbijslag en kraamgeld
Thuishulp
35 - Hulp bij de dagelijkse taken
62 - Hulp bij de huishoudelijke taken
Affectief en seksueel leven
318 - Informatie en preventie betreffende het affectieve en seksuele leven
(anticonceptie, zwangerschap, preventie van soa´s, enz.)
319 - Medische consultaties met betrekking tot het affectieve en seksuele leven
(planning familial)
Kinderwens
Vruchtbaarheid
205 - Vrouwelijke vruchtbaarheid (problemen met)
212 - Mannelijke vruchtbaarheid (problemen met)
Zwangerschap
207 - Informatie over zwangerschap
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209 - Opvolging van de zwangerschap
208 - Ongewenste zwangerschap
Adoptie
320 - Hulp bij de voorbereiding van de adoptie
321 - Regelen van adoptie
322 - Hulp na de adoptie
492 - Ouderschap en homoseksualiteit
Ouderschap
Ondersteuning bij de opvoeding
258 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar
323 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 6 tot 12 jaar
324 - Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar
325 - Gezinsbegeleiding
Oppas voor kinderen aan huis
269 - Babysitting
272 - Thuisoppas voor zieke kinderen
Crisissituatie in het gezin
343 - Hulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar bij een crisissituatie in het gezin
344 - Hulp voor jongeren van 12 tot 18 jaar bij een crisissituatie in het gezin
Problemen binnen het koppel
327 - Relatiebegeleiding
(Echt)scheiding
328 - Informatie rond scheiding of echtscheiding
329 - Juridische hulp bij scheiding of echtscheiding
331 - Scheidingsbemiddeling
Hulpverlening na de echtscheiding
333 - Alimentatie
332 - Omgangsrecht
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Geweld binnen het gezin
334 - Preventie van geweld binnen het gezin
131 - Kinder- en jongerenmishandeling
Partnergeweld
336 - Informatie voor en ondersteuning van slachtoffers van partnergeweld
337 - Opvang van slachtoffers van partnergeweld
338 - Begeleiding van daders van intrafamiliaal geweld
Ondersteuning van de professionelen die met gezinnen werken
491 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van hulp aan
gezinnen
340 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die met gezinnen
werken
341 - Opleidingen voor professionelen die met gezinnen werken
342 - Federaties van verenigingen die met gezinnen werken
490 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die met gezinnen
werken

Ouderen
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/147

Informatie, sociale hulp en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers
22 - Sociale en administratieve hulp voor ouderen
25 - Informatie over thuiszorg
361 - Informatie en doorverwijzing naar vervoerdiensten
157 - Informatie over kortopvang, nachtopvang, dagopvang, enz.
24 - Informatie over residentiële opvang ouderen
253 - Informatie over palliatieve zorg
26 - Ouderenorganisaties
560 - Bemiddeling voor ouderen
197 - Slachtoffers van ouderenmishandeling
Levenseinde
294 - Rouwverwerking: zelfhulp en ondersteuning
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311 - Informatie en hulp inzake begrafenis
312 - Waardig sterven
927 - Ondersteuning van de mantelzorgers van ouderen
Inkomen en tegemoetkomingen ouderen
624 - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
27 - Pensioen en Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
29 - Sociale voordelen ouderen
Wonen voor ouderen
14 - Woningaanpassing
4 - Hulp bij verhuizingen
5 - Klusjesdiensten
44 - Aangepast wonen voor ouderen
50 - Serviceresidenties en assistentiewoningen
612 - Intergenerationeel wonen
613 - Participatief wonen voor ouderen
Kortdurende residentiële opvang van ouderen
250 - Kortverblijf in ROB en RVT
69 - Geriatrische ziekenhuizen
157 - Informatie over kortopvang, nachtopvang, dagopvang, enz.
Residentiële opvang ouderen
24 - Informatie over residentiële opvang ouderen
49 - Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra
69 - Geriatrische ziekenhuizen
51 - Animatie in residentiële opvang
52 - Bezoek aan ouderen in residentiële opvang
Hulp en zorg aan huis
Hulp aan huis
216 - Coördinatie van de thuiszorg
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34 - Administratieve hulp aan huis
62 - Hulp bij de huishoudelijke taken
35 - Hulp bij de dagelijkse taken
42 - Levering van maaltijden aan huis
603 - Haarzorg aan huis
14 - Woningaanpassing
4 - Hulp bij verhuizingen
5 - Klusjesdiensten
602 - Klein tuinonderhoud
36 - Medische en paramedische hulpmiddelen
39 - Ziekenoppassers
40 - Seniorsitting
38 - Personenalarm
887 - Burenhulp
601 - Bewaken of verzorgen van huisdieren
Zorg aan huis
216 - Coördinatie van de thuiszorg
346 - Thuisverpleging
249 - Nachtzorg voor ouderen
46 - Thuishospitalisatie
255 - Palliatieve thuiszorg (1e lijn)
948 - Palliatieve thuisbegeleidingsequipes (2e lijn)
348 - Ergotherapie aan huis
347 - Kinesitherapie aan huis
349 - Logopedie aan huis
605 - Pedicure aan huis
350 - Podologie aan huis
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600 - Tandzorg aan huis
Geestelijke gezondheid van ouderen aan huis
296 - Diensten voor telefonische hulpverlening
279 - Psychiatrische en psychologische thuiszorg voor volwassenen
Hulp en zorg buitenshuis
Hulp buitenshuis
Dagopvang en respijtzorg voor ouderen
345 - Dagcentra voor ouderen
48 - Dagverzorgingscentra
157 - Informatie over kortopvang, nachtopvang, dagopvang, enz.
43 - Sociale restaurants
604 - Haarzorg
Zorg buitenshuis
351 - Verpleging
352 - Kinesitherapie
353 - Logopedie
607 - Manicure
606 - Pedicure
48 - Dagverzorgingscentra
69 - Geriatrische ziekenhuizen
Palliatieve zorgen
253 - Informatie over palliatieve zorg
256 - Palliatieve dagcentra
257 - Therapeutische huizen voor palliatieve zorg
949 - Mobiele palliatieve supportteams in het ziekenhuis
254 - Ziekenhuiseenheden voor palliatieve zorg
Geestelijke gezondheid van ouderen
277 - Psychologische consultaties in centra voor gezinsplanning
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282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
278 - Psychologische of psychiatrische consultaties in wijkgezondheidscentra
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
293 - Psychogeriatrische ziekenhuisdiensten
47 - Ouderdomsziekten
Vervoer
361 - Informatie en doorverwijzing naar vervoerdiensten
Financiële tegemoetkomingen in de vervoerkosten
33 - Taxicheques
362 - Tegemoetkoming in de kosten voor vervoer om medische redenen
359 - Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers
360 - Vervoer om boodschappen te doen
31 - Vervoer om niet-dringende medische redenen
32 - Vervoer om sociale redenen
30 - Openbaar vervoer
Sociaal leven ouderen
53 - Vrijwilligerswerk
26 - Ouderenorganisaties
Sociale, culturele en sportieve activiteiten voor ouderen
106 - Sociale en culturele activiteiten voor ouderen
345 - Dagcentra voor ouderen
107 - Plaatsen waar ouderen zich kunnen ontspannen
108 - Sport voor ouderen
109 - Aangepaste vakanties voor ouderen
Vorming en onderwijs ouderen
110 - Cursussen voor ouderen
111 - Leren omgaan met de nieuwe technologieën voor ouderen
54 - Intergenerationele activiteiten
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41 - Huisbezoek aan alleenstaande personen en zieken
Ondersteuning van de professionelen in de ouderenzorg
539 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake ouderenzorg
243 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in de
ouderenzorg
244 - Opleidingen over ouderen voor professionelen
246 - Supervisies en intervisies voor professionelen in de ouderenzorg
972 - Fondsen voor professionelen die hulp bieden aan ouderen
540 - Federaties van verenigingen uit de ouderenzorg
245 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen in de ouderenzorg

Personen met een handicap
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/19

Erkenning van de handicap en toegang tot rechten
Tegemoetkomingen, sociale voordelen en verschillende hulpmiddelen voor personen
met een handicap
98 - Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
99 - Sociale voordelen voor personen met een handicap
Diagnose en oriëntatie
248 - Diagnose van ontwikkelingsstoornissen
100 - Schooloriëntering voor kinderen en jongeren met een handicap
101 - Gespecialiseerde oriëntering voor personen met een handicap
Thuis wonen met een handicap
25 - Informatie over thuiszorg
103 - Thuis wonen met hulp of ondersteuning
Ondersteuning in de thuisomgeving
216 - Coördinatie van de thuiszorg
34 - Administratieve hulp aan huis
62 - Hulp bij de huishoudelijke taken
35 - Hulp bij de dagelijkse taken
42 - Levering van maaltijden aan huis
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39 - Ziekenoppassers
36 - Medische en paramedische hulpmiddelen
603 - Haarzorg aan huis
605 - Pedicure aan huis
602 - Klein tuinonderhoud
601 - Bewaken of verzorgen van huisdieren
38 - Personenalarm
41 - Huisbezoek aan alleenstaande personen en zieken
928 - Ondersteuning van de mantelzorgers van personen met een handicap
14 - Woningaanpassing
105 - Handisitter
102 - Gemeenschapsleven
Ondersteuning van de autonomie
95 - Vroegtijdige begeleiding voor kinderen met een handicap en hun omgeving
96 - Schoolbegeleiding voor personen met een handicap
91 - Psychosociale begeleiding en administratieve hulp voor personen met een
handicap
92 - Juridische begeleiding van personen met een handicap
104 - Technische hulpmiddelen voor personen met een handicap
97 - Persoonlijk assistentiebudget
93 - Na het overlijden van de ouders
94 - Vertalen en tolken voor gebarentaal
Aangepaste tewerkstelling
90 - Begeleiding bij beroepsinschakeling voor personen met een handicap
416 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden met een handicap
89 - Beschutte werkplaatsen
Gezondheid
87 - Functionele revalidatie
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85 - Hippotherapie
86 - Muziektherapie
Vervoer
361 - Informatie en doorverwijzing naar vervoerdiensten
Financiële tegemoetkomingen in de vervoerkosten
33 - Taxicheques
362 - Tegemoetkoming in de kosten voor vervoer om medische redenen
359 - Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers
360 - Vervoer om boodschappen te doen
31 - Vervoer om niet-dringende medische redenen
32 - Vervoer om sociale redenen
30 - Openbaar vervoer
Sociaal leven
Aangepaste vrijetijdsbesteding
75 - Aangepaste socioculturele activiteiten voor personen met een handicap
76 - Aangepaste sport voor personen met een handicap
77 - Aangepast toerisme voor personen met een handicap
78 - Vrijwilligerswerk bij personen met een handicap
Aangepaste opvang
Dagopvang voor personen met een handicap
267 - Opvangvoorziening die openstaat voor jonge kinderen met een handicap
79 - Gespecialiseerde opvang van kinderen met een handicap van 0 tot 36 maanden
80 - Dagopvang voor kinderen van 3 tot 18 jaar met een handicap
81 - Dagopvang voor volwassenen met een handicap
561 - Kortverblijf voor personen met een handicap
Residentiële opvang voor personen met een handicap
82 - Verblijfscentrum voor kinderen met een handicap
83 - Verblijfscentrum voor volwassenen met een handicap
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84 - Gezinsplaatsing voor personen met een handicap
88 - Belangenverdediging van personen met een handicap
Ondersteuning van de professionelen uit de gehandicaptenzorg
533 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake hulpverlening aan
personen met een handicap
534 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen uit de
gehandicaptenzorg
537 - Opleidingen voor professionelen over hulpverlening aan personen met een
handicap
536 - Fondsen voor professionelen uit de gehandicaptenzorg
535 - Federaties van verenigingen uit de gehandicaptenzorg
538 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de
gehandicaptenzorg

Gezondheidspromotie
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/118

173 - Informatie, documentatie i.v.m. gezondheidspromotie
160 - Activiteiten gezondheid/preventie
162 - Fysieke en sportieve activiteiten
161 - Groepen en activiteiten rond wellness
159 - Activiteiten gelinkt aan voeding en gezondheid
318 - Informatie en preventie betreffende het affectieve en seksuele leven (anticonceptie,
zwangerschap, preventie van soa´s, enz.)
174 - Informatie en preventie i.v.m. gezondheid en leefomgeving
200 - Gezondheidspromotie op school
202 - Gezondheidspromotie aan de universiteit
622 - Gezondheidspromotie en -preventie in de gevangenis
Ondersteuning van de professionelen van gezondheidspromotie
235 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake
gezondheidspromotie
236 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in verband met
gezondheid
238 - Opleidingen voor professionelen m.b.t. gezondheid
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542 - Supervisies en intervisies voor professionelen uit de gezondheidszorg
239 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de
gezondheidszorg

Fysieke gezondheid
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/180

Gezondheid en sociaal welzijn
919 - Gezondheidsgerelateerde sociale hulp door gespecialiseerde sociale diensten
920 - Gezondheidsgerelateerde sociale hulp door wijkgezondheidscentra
Financiële hulp en terugbetaling van de zorg
921 - Terugbetaling van de zorg en gezondheidsgerelateerde financiële hulp door
ziekenfondsen en verzekeringsfondsen
926 - Terugbetaling van de zorg en gezondheidsgerelateerde financiële hulp door de
OCMW's
922 - Specifieke private financiële hulp voor fysieke gezondheid
362 - Tegemoetkoming in de kosten voor vervoer om medische redenen
Taal- en culturele ondersteuning tijdens de medische consultaties
317 - Sociaal vertalen en tolken
94 - Vertalen en tolken voor gebarentaal
883 - Interculturele bemiddeling
Ondersteuning in de thuisomgeving voor zieke personen
216 - Coördinatie van de thuiszorg
36 - Medische en paramedische hulpmiddelen
14 - Woningaanpassing
39 - Ziekenoppassers
38 - Personenalarm
62 - Hulp bij de huishoudelijke taken
35 - Hulp bij de dagelijkse taken
602 - Klein tuinonderhoud
601 - Bewaken of verzorgen van huisdieren
887 - Burenhulp
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163 - Patiëntenrechten
31 - Vervoer om niet-dringende medische redenen
242 - Ziekenbezoek in het ziekenhuis of aan huis
Hulp aan mantelzorgers
25 - Informatie over thuiszorg
157 - Informatie over kortopvang, nachtopvang, dagopvang, enz.
923 - Ondersteuning van de mantelzorgers van zieken
253 - Informatie over palliatieve zorg
Levenseinde
294 - Rouwverwerking: zelfhulp en ondersteuning
311 - Informatie en hulp inzake begrafenis
312 - Waardig sterven
Orgaan- en bloeddonatie
234 - Orgaandonatie
247 - Bloeddonatie
Medische verzorging
Thuisverzorging
223 - Thuiswachtdiensten voor algemene geneeskunde
346 - Thuisverpleging
347 - Kinesitherapie aan huis
600 - Tandzorg aan huis
605 - Pedicure aan huis
350 - Podologie aan huis
348 - Ergotherapie aan huis
349 - Logopedie aan huis
46 - Thuishospitalisatie
255 - Palliatieve thuiszorg (1e lijn)
948 - Palliatieve thuisbegeleidingsequipes (2e lijn)
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Verzorging buitenshuis
925 - Globale en geïntegreerde geneeskunde (wijkgezondheidscentra)
931 - Openbare medisch-sociale raadplegingen
319 - Medische consultaties met betrekking tot het affectieve en seksuele leven
(planning familial)
924 - Tandzorg
351 - Verpleging
352 - Kinesitherapie
353 - Logopedie
606 - Pedicure
48 - Dagverzorgingscentra
Ziekenhuizen
219 - Chronische ziekenhuizen
218 - Algemene ziekenhuizen
220 - Verblijf voor familie van gehospitaliseerde patiënten
217 - Herstel
222 - Revalidatie
Palliatieve zorg
253 - Informatie over palliatieve zorg
256 - Palliatieve dagcentra
257 - Therapeutische huizen voor palliatieve zorg
949 - Mobiele palliatieve supportteams in het ziekenhuis
254 - Ziekenhuiseenheden voor palliatieve zorg
Spoeddiensten en wachtdiensten
224 - Huisartsenwachtposten
Spoeddiensten voor ernstige medische problemen
226 - Spoeddiensten in ziekenhuizen voor ernstige medische problemen
229 - Spoedgevallen hand
227 - Tandheelkundige spoedgevallen
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228 - Pediatrische spoedgevallen
Specifieke doelgroepen en fysieke gezondheid
Kinderen/jongeren en fysieke gezondheid
Informatie, sociale en financiële hulp voor zieke kinderen en jongeren
905 - Specifieke sociale hulp voor ernstig zieke kinderen en jongeren
906 - Private financiële hulp voor ernstig zieke kinderen en jongeren
907 - Informatie over ziektes voor ernstig zieke kinderen en jongeren en hun
omgeving
908 - Ondersteuning van rouwende ouders
Medische en paramedische zorg voor zieke kinderen en jongeren
251 - Consultatiebureaus voor het jonge kind van het ONE of Kind en Gezin
909 - Logopedie voor kinderen en jongeren
910 - Psychomotorische therapie voor kinderen en jongeren
273 - Thuiszorg voor ernstig zieke kinderen
911 - Pediatrische eenheden in ziekenhuizen
950 - Pediatrische palliatieve zorg
139 - Medische consultaties met betrekking tot het affectieve en seksuele leven van
jongeren
272 - Thuisoppas voor zieke kinderen
198 - Scholing voor kinderen in het ziekenhuis of voor zieke kinderen thuis
Activiteiten en ondersteuning voor ernstig zieke kinderen en hun omgeving
912 - Activiteiten en animatie voor zieke kinderen in het ziekenhuis
913 - Relationele clowns voor zieke kinderen in het ziekenhuis
914 - Activiteiten en animatie voor ernstig zieke kinderen buiten het ziekenhuis
915 - Activiteiten en animatie voor broers en zussen van ernstig zieke kinderen
916 - Vervullen van de wensen van ernstig zieke kinderen
917 - Herbronning en persoonlijk welzijn van ernstig zieke kinderen en hun omgeving
252 - Respijthuis en therapeutisch verblijfcentrum voor zieke kinderen
918 - Vakanties en reizen voor ernstig zieke kinderen en hun omgeving
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Gezondheid en school
201 - Psycho-medisch-sociale hulp op school
200 - Gezondheidspromotie op school
202 - Gezondheidspromotie aan de universiteit
Vrouwen en fysieke gezondheid
204 - Activiteiten en gezondheidsgroepen voor vrouwen
205 - Vrouwelijke vruchtbaarheid (problemen met)
206 - Gynaecologie en contraceptie
Zwangerschap
207 - Informatie over zwangerschap
209 - Opvolging van de zwangerschap
208 - Ongewenste zwangerschap
210 - Menopauze
Mannen en fysieke gezondheid
211 - Activiteiten en gezondheidsgroepen voor mannen
212 - Mannelijke vruchtbaarheid (problemen met)
213 - Seksuologie
Ouderen en fysieke gezondheid
249 - Nachtzorg voor ouderen
69 - Geriatrische ziekenhuizen
Kwetsbare personen en fysieke gezondheid
214 - Informatie, preventie en gezondheidspromotie voor kwetsbare personen
18 - Medische zorg voor thuislozen
573 - Medische zorg voor kwetsbare personen
215 - Hygiënische zorg voor kwetsbare personen
574 - Toegang tot geneesmiddelen door kwetsbare personen
Personen met een handicap en fysieke gezondheid
87 - Functionele revalidatie
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85 - Hippotherapie
86 - Muziektherapie
482 - Holebi's of transgenders en fysieke gezondheid
Chronische ziekten met sociale impact
Kanker
169 - Informatie over en preventie van kanker
172 - Opsporing, verzorging en behandeling van kanker
170 - Ondersteuning en begeleiding van kankerpatiënten
171 - Financiële hulp voor kankerpatiënten
Aids/hiv
192 - Informatie over en preventie van aids/hiv
194 - Opsporing van aids/hiv
195 - Aids/hiv: verzorging en behandeling
193 - Aids/hiv: ondersteuning en begeleiding
Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) met uitzondering van aids
182 - Informatie over en preventie van soa
183 - Opsporing van soa
184 - Verzorging en behandeling van soa
175 - Suikerziekte
904 - Coeliakie
179 - Hepatitis
185 - Nierinsufficiëntie
186 - Hartaandoeningen en cardiovasculaire ziekten
156 - Inflammatoire reumatische aandoeningen
166 - Allergieën
165 - Luchtwegenaandoeningen
196 - Tuberculose
177 - Epilepsie
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190 - Parkinson
168 - Brandwonden
191 - Multiple sclerose
241 - Hemofilie
188 - Weesziekten
164 - Zelfhulpgroepen
Ondersteuning van de professionelen in de fysieke gezondheidszorg
932 - Ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg
951 - Ondersteuning van professionelen in de palliatieve zorg
236 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in verband met
gezondheid
237 - Fondsen voor professionelen in de gezondheidszorg
238 - Opleidingen voor professionelen m.b.t. gezondheid
541 - Federaties van verenigingen uit de gezondheidszorg
239 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de
gezondheidszorg
542 - Supervisies en intervisies voor professionelen uit de gezondheidszorg

Geestelijke gezondheid
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/107

Gezondheid en sociaal welzijn
919 - Gezondheidsgerelateerde sociale hulp door gespecialiseerde sociale diensten
929 - Psychosociale hulp gerelateerd aan geestelijke gezondheid
Financiële hulp
921 - Terugbetaling van de zorg en gezondheidsgerelateerde financiële hulp door
ziekenfondsen en verzekeringsfondsen
926 - Terugbetaling van de zorg en gezondheidsgerelateerde financiële hulp door de
OCMW's
930 - Specifieke private financiële hulp voor geestelijke gezondheid
362 - Tegemoetkoming in de kosten voor vervoer om medische redenen
Taal- en culturele ondersteuning tijdens de medische consultaties
317 - Sociaal vertalen en tolken
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94 - Vertalen en tolken voor gebarentaal
883 - Interculturele bemiddeling
Ambulante consultaties
Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
280 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
277 - Psychologische consultaties in centra voor gezinsplanning
278 - Psychologische of psychiatrische consultaties in wijkgezondheidscentra
282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
287 - Psychologische of psychiatrische consultaties in andere voorzieningen
963 - Psychiatrische en psychologische thuiszorg voor kinderen en jongeren
279 - Psychiatrische en psychologische thuiszorg voor volwassenen
Residentiële voorzieningen en dagcentra
302 - Dagcentra voor kinderen en jongeren met psychische stoornissen
301 - Dagcentra voor volwassenen met psychische stoornissen
304 - Residentiële voorzieningen voor kinderen en jongeren met psychische
stoornissen
303 - Residentiële voorzieningen voor volwassenen met psychische stoornissen
Ziekenhuisdiensten
290 - Psychiatrische ziekenhuizen voor kinderen en jongeren
291 - Psychiatrische afdelingen voor kinderen en jongeren in algemene ziekenhuizen
286 - Psychiatrische ziekenhuizen voor volwassenen
288 - Psychiatrische afdelingen voor volwassenen in algemene ziekenhuizen
314 - Psychiatrische eenheden moeder-baby
293 - Psychogeriatrische ziekenhuisdiensten
289 - Psychiatrische spoedgevallen
976 - Preventie van zelfdoding
296 - Diensten voor telefonische hulpverlening
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Zelfhulp- en steungroepen
295 - Naasten van personen met psychische problemen: zelfhulp en ondersteuning
294 - Rouwverwerking: zelfhulp en ondersteuning
167 - Alzheimer: zelfhulp en ondersteuning
181 - Aandachtsstoornis ADHD: zelfhulp en ondersteuning
292 - Bipolaire stoornis: zelfhulp en ondersteuning
315 - Hechtingsstoornissen: zelfhulp en ondersteuning
464 - Hulp voor hoogbegaafden
316 - Andere zelfhulp- en steungroepen in de geestelijke gezondheid
281 - Geestelijke gezondheid van personen met een migratieachtergrond
447 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekenden met psychische
stoornissen
300 - Ontmoetings- en gezelligheidsruimten voor personen met psychische stoornissen
283 - Kunst en geestelijke gezondheid
Huisvesting
274 - Initiatieven van beschut wonen
275 - Psychiatrische verzorgingstehuizen
305 - Andere woonvormen voor personen met psychische stoornissen
309 - Informatie en documentatie over geestelijke gezondheid
308 - Verenigingen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten
Bescherming van de geesteszieke
285 - Psychiatrische expertises
299 - Onthaal van personen voor wie een beschermingsmaatregel is genomen
284 - Ombudsdiensten in de geestelijke gezondheidszorg
Ondersteuning van de professionelen in de geestelijke gezondheidszorg
544 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake geestelijke
gezondheid
307 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in verband met
geestelijke gezondheid
306 - Opleidingen voor professionelen in verband met geestelijke gezondheidszorg
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298 - Federaties van verenigingen uit de geestelijke gezondheidszorg
297 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de geestelijke
gezondheidszorg

Verslavingen
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/218

Verslavingspreventie
594 - Verslavingspreventie
364 - Verslavingspreventie in scholen en op buitenschoolse activiteiten
Risicobeperking
377 - Risicobeperking van drugsgebruik: spuitenruil
379 - Risicobeperking van drugsgebruik in gevangenissen
378 - Risicobeperking van drugsgebruik op uitgaansplekken
383 - Beperking van sociale risico's voor verslaafden
363 - Risicobeperking van alcohol- en drugsgebruik achter het stuur
Behandeling van kinderen en jongeren met een gedragsverslaving of een
middelenverslaving
385 - Ambulante behandeling van kinderen en jongeren met een gedragsverslaving of
een middelenverslaving door gespecialiseerde diensten
Generalistische psychiatrische en psychotherapeutische zorg
280 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
291 - Psychiatrische afdelingen voor kinderen en jongeren in algemene ziekenhuizen
290 - Psychiatrische ziekenhuizen voor kinderen en jongeren
302 - Dagcentra voor kinderen en jongeren met psychische stoornissen
304 - Residentiële voorzieningen voor kinderen en jongeren met psychische
stoornissen
Behandeling van volwassenen met een gedragsverslaving (voeding, internet, enz.)
371 - Gedragsverslaving (voeding, internet, enz.): psychosociale begeleiding en
oriëntering
372 - Gedragsverslaving (voeding, internet, enz.): ondersteuning door
zelfhulpgroepen
Gedragsverslaving: ambulante behandeling
389 - Ambulante behandeling van volwassenen met een gedragsverslaving door
gespecialiseerde diensten
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Generalistische psychiatrische en psychotherapeutische zorg
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
Gedragsverslaving: opname, residentiële en semiresidentiële behandeling
384 - Behandeling van gedragsverslaving (voeding, internet, enz.) in psychiatrische
ziekenhuizen
Generalistische residentiële of semiresidentiële behandeling
289 - Psychiatrische spoedgevallen
288 - Psychiatrische afdelingen voor volwassenen in algemene ziekenhuizen
301 - Dagcentra voor volwassenen met psychische stoornissen
303 - Residentiële voorzieningen voor volwassenen met psychische stoornissen
Behandeling van volwassenen met een middelenverslaving (tabak, alcohol, medicijnen,
drugs)
373 - Middelenverslaving (alcohol, medicijnen, drugs): psychosociale begeleiding,
oriëntering
376 - Middelenverslaving (alcohol, medicijnen, drugs): ondersteuning door
zelfhulpgroepen
Middelenverslaving: ambulante behandeling
375 - Ambulante behandeling van volwassenen met een middelenverslaving door
gespecialiseerde diensten
975 - Ambulante behandeling van (toekomstige) ouders met een middelenverslaving
en hun kinderen
Generalistische medische of psychiatrische zorg
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
Middelenverslaving: opname, residentiële en semiresidentiële behandeling
387 - Residentiële of semiresidentiële behandeling van personen met een
middelenverslaving door gespecialiseerde diensten
388 - Residentiële behandeling van ouders met een middelenverslaving en hun
kinderen
374 - Behandeling van personen met een middelenverslaving in psychiatrische
ziekenhuizen
Generalistische residentiële of semiresidentiële behandeling
289 - Psychiatrische spoedgevallen
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288 - Psychiatrische afdelingen voor volwassenen in algemene ziekenhuizen
301 - Dagcentra voor volwassenen met psychische stoornissen
303 - Residentiële voorzieningen voor volwassenen met psychische stoornissen
386 - Hulp voor rokers
Integratie
380 - Oriëntering en advies voor de re-integratie van ex-verslaafden
381 - Integratie van verslaafden door huisvesting
Ondersteuning van de naasten: gedragsverslaving (voeding, internet, enz.)
366 - Informatie en consultaties voor de naasten van personen met een
gedragsverslaving
365 - Ondersteuning van de naasten van personen met een gedragsverslaving
(voeding, internet, enz.) door zelfhulpgroepen
Generalistische psychologische ondersteuning
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
277 - Psychologische consultaties in centra voor gezinsplanning
278 - Psychologische of psychiatrische consultaties in wijkgezondheidscentra
282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
Ondersteuning van de naasten: middelenverslaving (tabak, alcohol, medicijnen, drugs)
368 - Informatie en consultaties voor de naasten van personen met een
middelenverslaving
382 - Ondersteuning van de jonge familieleden van personen met een
middelenverslaving
367 - Ondersteuning van de naasten van personen met een middelenverslaving
(tabak, alcohol, medicijnen, drugs) door netwerken en zelfhulpgroepen
Generalistische psychologische ondersteuning
276 - Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
277 - Psychologische consultaties in centra voor gezinsplanning
278 - Psychologische of psychiatrische consultaties in wijkgezondheidscentra
282 - Psychologische of psychiatrische consultaties in ziekenhuizen
Ondersteuning van professionelen m.b.t. verslavingen
370 - Ondersteuning van het beleid op het vlak van afhankelijkheid
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595 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult met betrekking tot
verslavingszorg
596 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen met betrekking
tot verslavingszorg
598 - Opleidingen voor professionelen in de verslavingszorg
599 - Supervisies en intervisies voor professionelen in de verslavingszorg
597 - Federaties van verenigingen uit de verslavingszorg
369 - Netwerken, coördinatie en platformen voor professionelen in de verslavingszorg

Gelijkheid en diversiteit
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/85

Gelijkheid Vrouwen-Mannen
575 - Informatie en documentatie over de gelijkheid Vrouwen - Mannen
576 - Activiteiten voor de promotie van de gelijkheid Vrouwen - Mannen
577 - Verdediging van de gelijkheid Vrouwen - Mannen
578 - Hulp aan slachtoffers van discriminatie op basis van geslacht
Ondersteuning van de professionelen inzake de gelijkheid Vrouwen - Mannen
579 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake de gelijkheid
Vrouwen-Mannen
580 - Documentatie, informatie en instrumenten met betrekking tot de gelijkheid
Vrouwen - Mannen voor professionelen
581 - Opleidingen voor professionelen over de gelijkheid Vrouwen-Mannen
582 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen met betrekking tot
de gelijkheid Vrouwen-Mannen
487 - Gelijkheid van kansen voor LGBTQIA
628 - Prostitutie

Asiel, migratie en samenleven
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/521

Verblijf van migranten
Asiel
870 - Asielinstanties
872 - Medische expertise voor de asielaanvraag
871 - Opvang van asielzoekers
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874 - Begeleiding van asielzoekers
873 - Gemeentelijke diensten voor vreemdelingen
67 - Sociale diensten van de OCMW's
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
875 - Signalisatie en identificatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
877 - Voogdij van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
879 - Opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
885 - informatie en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
67 - Sociale diensten van de OCMW's
Gezinshereniging
878 - Bijstand bij gezinshereniging
873 - Gemeentelijke diensten voor vreemdelingen
Buitenlandse studenten
880 - Bijstand aan buitenlandse studenten
881 - Diplomagelijkschakeling
873 - Gemeentelijke diensten voor vreemdelingen
67 - Sociale diensten van de OCMW's
452 - Slachtoffers van mensenhandel
Vertaling, tolken en bemiddeling
317 - Sociaal vertalen en tolken
883 - Interculturele bemiddeling
Juridische bijstand
411 - Juridische eerstelijnsbijstand
621 - Juridische tweedelijnsbijstand
888 - Organisaties gespecialiseerd in vreemdelingenrecht
876 - Bijstand bij vrijwillige terugkeer
Personen zonder geldige verblijfsvergunning
994 - Huisvesting en opvang voor personen zonder wettige verblijfsvergunning
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901 - Hulp voor werknemers zonder wettige verblijfsvergunning
1009 - Fysieke gezondheid van personen met een migratieachtergrond
890 - Bezoek aan gesloten centra
67 - Sociale diensten van de OCMW's
Onthaal en integratie
895 - Begeleiding van nieuwkomers
882 - Onthaalbureaus
Taallessen
615 - Alfabetisering in het Frans
616 - Alfabetisering in het Nederlands
617 - Frans voor anderstaligen
618 - Nederlands voor anderstaligen
619 - Burgerschapscursus
Schoolonderwijs en studies
886 - Onthaalklassen voor nieuwkomers
897 - Studieondersteuning voor schoolgaande nieuwkomers
881 - Diplomagelijkschakeling
898 - Opvoedingsondersteuning voor personen met een migratieachtergrond
889 - Integratie en emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond
896 - Hulp voor nieuwkomers bij het zoeken naar een woning
419 - Onthaal, oriëntatie en begeleiding voor werkzoekende nieuwkomers
Vertaling, tolken en bemiddeling
317 - Sociaal vertalen en tolken
883 - Interculturele bemiddeling
Nationaliteit
884 - Hulp aan personen die de Belgische nationaliteit wensen te verwerven
873 - Gemeentelijke diensten voor vreemdelingen
Gezondheid
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281 - Geestelijke gezondheid van personen met een migratieachtergrond
1009 - Fysieke gezondheid van personen met een migratieachtergrond
Vertaling, tolken en bemiddeling
317 - Sociaal vertalen en tolken
883 - Interculturele bemiddeling
Samenleven
55 - Interculturele activiteiten
Seksuele geaardheid, gender en migratie
889 - Integratie en emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond
Migratie en gendergerelateerd geweld
626 - Slachtoffers van gedwongen huwelijken
625 - Slachtoffers van vrouwelijke genitale verminkingen
Seksuele geaardheid en migratie
468 - Informatie en ondersteuning voor holebi's met buitenlandse roots
476 - Activiteiten voor holebi's met buitenlandse roots
Woonwagenbewoners en Roma
899 - Hulp voor en verdediging van woonwagenbewoners
900 - Hulp voor en verdediging van Roma
Fundamentele rechten van personen met een migratieachtergrond
890 - Bezoek aan gesloten centra
452 - Slachtoffers van mensenhandel
902 - Bestrijding van de discriminatie van personen met een migratieachtergrond
903 - Verdediging van de rechten van migranten
Ondersteuning van professionelen die hulp bieden aan personen met een
migratieachtergrond
592 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake hulpverlening aan
personen met een migratieachtergrond
891 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die hulp bieden
aan personen met een migratieachtergrond
892 - Opleidingen voor professionelen die hulp bieden aan personen met een
migratieachtergrond
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894 - Supervisies en intervisies voor professionelen die hulp bieden aan personen
met een migratieachtergrond
590 - Federaties van verenigingen voor hulp aan personen met een
migratieachtergrond
893 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die hulp bieden aan
personen met een migratieachtergrond

Seksuele geaardheid en genderidentiteit (LGBTQIA)
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/241

Informatie en ondersteuning voor LGBTQIA
466 - Informatie en ondersteuning voor jonge holebi's, transgenders en interseksuelen
467 - Informatie en ondersteuning voor volwassen holebi's
469 - Informatie en ondersteuning voor oudere holebi's
468 - Informatie en ondersteuning voor holebi's met buitenlandse roots
470 - Informatie en ondersteuning voor christelijke holebi's
471 - Informatie en ondersteuning voor transgenders en interseksuelen
492 - Ouderschap en homoseksualiteit
472 - Informatie voor de naasten van holebi's, transgenders en interseksuelen
Sociaal-culturele en ontspannende activiteiten voor LGBTQIA
473 - Activiteiten voor jonge holebi's en transgenders
474 - Activiteiten voor volwassen gays
475 - Activiteiten voor volwassen lesbiennes
477 - Activiteiten voor oudere holebi's
476 - Activiteiten voor holebi's met buitenlandse roots
478 - Activiteiten voor christelijke holebi's
LGBTQIA slachtoffer van discriminatie of geweld
479 - Preventie van discriminatie van holebi's, transgenders en interseksuelen
480 - Hulp voor LGBTQIA die slachtoffer zijn van discriminatie of geweld
481 - Drukkingsgroepen tegen discriminatie van en het gebruik van geweld tegenover
LGBTQIA
LGBTQIA en gezondheid
482 - Holebi's of transgenders en fysieke gezondheid
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483 - Psychische ondersteuning van holebi's of transgenders
Ondersteuning van de professionelen die met LGBTQIA werken
484 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die met
LGBTQIA werken
486 - Opleidingen voor professionelen over LGBTQIA
488 - Federaties van verenigingen uit de sector van LGBTQIA
485 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen uit de sector van
LGBTQIA

Coördinaties en ondersteuning van de professionelen
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/247

Coördinaties, netwerken en platformen
489 - Intersectorale lokale sociale coördinaties
493 - Intersectorale regionale coördinaties
Coördinaties, netwerken en platformen per sector
570 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die hulp bieden aan
kansarmen
507 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen in de thuislozenzorg
532 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen uit de
huisvestingssector
408 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen uit de hulp- en
dienstverlening aan daders
395 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die hulp bieden aan
slachtoffers
519 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen van de
socioprofessionele inschakeling
526 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen die met jonge
kinderen werken
514 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die met kinderen
en/of jongeren werken
495 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die in de
jeugdhulpverlening werken
490 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die met gezinnen
werken
245 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen in de ouderenzorg
538 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de
gehandicaptenzorg
Bijgewerkt op : 30/04/21

Categorieën
sociaal.brussels | info@sociaalbrussel.be

52/57

Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
Tel. 02/511.08.00 | www.cmdc-cdcs.be

Centre de Documentation et de Coordination Sociales
Tel. 02/511.08.00 | www.cdcs-cmdc.be

239 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de
gezondheidszorg
297 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen uit de geestelijke
gezondheidszorg
369 - Netwerken, coördinatie en platformen voor professionelen in de verslavingszorg
582 - Netwerken, coördinaties en platformen voor professionelen met betrekking tot
de gelijkheid Vrouwen-Mannen
893 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen die hulp bieden aan
personen met een migratieachtergrond
485 - Netwerken, coördinaties en platformen van professionelen uit de sector van
LGBTQIA
Ondersteuning van professionelen in de welzijns- en gezondheidssector
520 - Ondersteuning van de communicatie van verenigingen uit de welzijns- en
gezondheidssector
521 - Ondersteuning van het beheer van verenigingen uit de welzijns- en
gezondheidssector
Methodologische ondersteuning, coaching en consult
585 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult in de welzijns- en
gezondheidssector
Methodologische ondersteuning, coaching en consult per sector
566 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
hulpverlening aan kansarmen
503 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
thuislozenzorg
528 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult voor professionelen in de
huisvestingssector
501 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van daderhulp
509 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van hulp aan
slachtoffers
515 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
socioprofessionele inschakeling
522 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake hulpverlening aan
jonge kinderen
510 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van werken
met kinderen en/of jongeren
494 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van
jeugdhulpverlening
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491 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult op het vlak van hulp aan
gezinnen
539 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake ouderenzorg
533 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake hulpverlening aan
personen met een handicap
932 - Ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg
951 - Ondersteuning van professionelen in de palliatieve zorg
235 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake
gezondheidspromotie
544 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake geestelijke
gezondheid
595 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult met betrekking tot
verslavingszorg
579 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake de gelijkheid
Vrouwen-Mannen
592 - Methodologische ondersteuning, coaching en consult inzake hulpverlening aan
personen met een migratieachtergrond
Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen
527 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen uit de welzijnsen gezondheidssector
Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen per sector
567 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die hulp bieden
aan kansarmen
504 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in de
thuislozenzorg
529 - Documentatie en informatie voor professionelen inzake huisvesting
502 - Documentatie en informatie voor professionelen inzake daderhulp
396 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die hulp bieden
aan slachtoffers
516 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen inzake
socioprofessionele inschakeling
523 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen inzake
hulpverlening aan jonge kinderen
511 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die met kinderen
en/of jongeren werken
496 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die in de
jeugdhulpverlening werken
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340 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die met gezinnen
werken
243 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in de
ouderenzorg
534 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen uit de
gehandicaptenzorg
236 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in verband met
gezondheid
307 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen in verband met
geestelijke gezondheid
596 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen met betrekking
tot verslavingszorg
580 - Documentatie, informatie en instrumenten met betrekking tot de gelijkheid
Vrouwen - Mannen voor professionelen
891 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die hulp bieden
aan personen met een migratieachtergrond
484 - Documentatie, informatie en instrumenten voor professionelen die met
LGBTQIA werken
Opleidingen voor professionelen
584 - Opleidingen voor professionelen uit de welzijns- en gezondheidssector
Opleidingen voor professionelen per sector
569 - Opleidingen voor professionelen die hulp bieden aan kansarmen
506 - Opleidingen voor professionelen in de thuislozenzorg
531 - Opleidingen voor professionelen inzake huisvesting
410 - Opleidingen voor professionelen over daderhulp
398 - Opleidingen voor professionelen die hulp bieden aan slachtoffers
518 - Opleidingen voor professionelen inzake socioprofessionele inschakeling
525 - Opleidingen voor professionelen die met jonge kinderen werken
513 - Opleidingen voor professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
499 - Opleidingen voor professionelen over jeugdhulpverlening
341 - Opleidingen voor professionelen die met gezinnen werken
537 - Opleidingen voor professionelen over hulpverlening aan personen met een
handicap
238 - Opleidingen voor professionelen m.b.t. gezondheid
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598 - Opleidingen voor professionelen in de verslavingszorg
581 - Opleidingen voor professionelen over de gelijkheid Vrouwen-Mannen
892 - Opleidingen voor professionelen die hulp bieden aan personen met een
migratieachtergrond
486 - Opleidingen voor professionelen over LGBTQIA
Supervisies en intervisies
310 - Supervisies en intervisies voor professionelen uit de welzijns- en
gezondheidssector
Supervisies en intervisies per sector
508 - Supervisies en intervisies voor professionelen in de thuislozenzorg
500 - Supervisies en intervisies voor professionelen die met kinderen en/of jongeren
werken
246 - Supervisies en intervisies voor professionelen in de ouderenzorg
542 - Supervisies en intervisies voor professionelen uit de gezondheidszorg
599 - Supervisies en intervisies voor professionelen in de verslavingszorg
894 - Supervisies en intervisies voor professionelen die hulp bieden aan personen
met een migratieachtergrond
Fondsen voor professionelen
586 - Fondsen voor professionelen uit de welzijns- en gezondheidssector
Fondsen voor professionelen per sector
572 - Fondsen voor professionelen die hulp bieden aan kansarmen
934 - Fondsen voor professionelen uit de huisvestingssector
498 - Fondsen voor professionelen die met kinderen en/of jongeren werken
972 - Fondsen voor professionelen die hulp bieden aan ouderen
536 - Fondsen voor professionelen uit de gehandicaptenzorg
237 - Fondsen voor professionelen in de gezondheidszorg
Federaties van verenigingen
587 - Federaties van verenigingen uit de welzijns- en gezondheidssector
Federaties van verenigingen per sector
568 - Federaties van verenigingen die hulp bieden aan kansarmen
505 - Federaties van verenigingen uit de sector van de thuislozenzorg
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Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
Tel. 02/511.08.00 | www.cmdc-cdcs.be

Centre de Documentation et de Coordination Sociales
Tel. 02/511.08.00 | www.cdcs-cmdc.be

530 - Federaties van verenigingen uit de huisvestingssector
409 - Federaties van verenigingen uit de daderhulp
397 - Federaties van verenigingen uit de sector van de hulp aan slachtoffers
517 - Federaties van verenigingen uit de sector van de socioprofessionele
inschakeling
524 - Federaties van verenigingen uit de sector van de hulpverlening aan jonge
kinderen
512 - Federaties van verenigingen die met kinderen en/of jongeren werken
497 - Federaties van verenigingen uit de sector van de jeugdhulpverlening
342 - Federaties van verenigingen die met gezinnen werken
540 - Federaties van verenigingen uit de ouderenzorg
535 - Federaties van verenigingen uit de gehandicaptenzorg
541 - Federaties van verenigingen uit de gezondheidszorg
298 - Federaties van verenigingen uit de geestelijke gezondheidszorg
597 - Federaties van verenigingen uit de verslavingszorg
590 - Federaties van verenigingen voor hulp aan personen met een
migratieachtergrond
488 - Federaties van verenigingen uit de sector van LGBTQIA
Belangenverdediging van de socialprofitsector
588 - Belangenverdediging van de werknemers in de socialprofitsector
589 - Belangenverdediging van de werkgevers in de socialprofitsector

Algemene sociale dienstverlening (privaat en openbaar)
Verken de sector op Sociaal Brussel : https://sociaal.brussels/sector/53

358 - Private algemene sociale dienstverlening (erkende diensten)
Openbare algemene sociale dienstverlening
67 - Sociale diensten van de OCMW's
68 - Gemeentelijke sociale diensten
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