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Wat staat er in Sociaal.brussels? 
 

Sociaal.brussels inventariseert meer dan 3890 activiteitenzetels van organisaties en diensten 
werkzaam in de welzijns- en gezondheidssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De activiteiten 
van de organisaties en diensten worden geïndexeerd in categorieën die ondergebracht zijn in 21 
sectoren. 

Deze beknopte handleiding beschrijft de inhoud van de organisatiepagina’s en de thematische 
boomstructuur waarin de sectoren en categorieën worden geordend.  

 

1 De pagina van een organisatie 

Een voorstellingspagina wordt opgesteld voor elke activiteitenzetel en bevat in het Nederlands en het 
Frans: 

o de benamingen (officiële, gangbare benaming, acroniem) van de organisatie, 
o de contactgegevens (adres, telefoon- en faxnummer(s), e-mailadres(sen)), en andere 

gegevens omtrent de geolokalisatie (wijkmonitoring en statistische wijk waar de 
activiteitenzetel zich bevindt; lengte- en breedtecoördinaten (WGS84- en Lambert-
coördinaten)), 

o de activiteiten, 
o het doelpubliek, 
o het werkgebied (wijk(en), gemeente(s), gewest(en)), 
o de taal waarin de gebruiker kan worden onthaald (111 geïnventariseerde talen), 
o de hulpverleningswijze (ter plaatse, aan huis, telefonisch, online, straathoekwerk, 

residentieel),  
o de aanmeldingswijze voor een eerste contact, als er bijzonderheden zijn (enkel telefonisch, 

enkel via doorverwijzing enz.),  
o de openingsuren voor een eerste contact,  
o de erkenning(en) en erkennende overheid of overheden,  
o informatie over eventuele andere subsidiëringskanalen,  
o het statuut (vzw, stichting, openbare dienst enz.), het ondernemingsnummer en, wanneer het 

een vzw, een internationale vereniging, een private stichting of een stichting van openbaar nut  
betreft, het officiële doel zoals vermeld in het Belgisch Staatsblad (rechtspersonen), 

o het officiële taalstatuut (Nl, Fr, Bi), 
o interessante opmerkingen. 

Op de organisatiepagina:  
 
 kan u naar de dienst Sociaal Brussel een aanvraag tot correctie/actualisering van een fiche 

versturen, 
 kan u dankzij de geolokalisatie een organisatie op een kaart en/of een routebeschrijving 

weergeven, 
 kan u de publicaties van een vzw, internationale vereniging, private stichting of stichting van 

openbaar nut op de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen, 
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 kan u van de ene pagina naar de andere surfen wanneer een organisatie meerdere 
activiteitenzetels heeft,  

 kan u andere organisaties bekijken die hetzelfde type activiteiten aanbieden via de 
categorieën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie 
lokaliseren op een 
kaart 

De routebeschrijving 
weergeven (te voet, 
met het openbaar 
vervoer enz.) 

De publicaties op de 
site van het Belgisch 
Staatsblad raadplegen 

 

Naar de pagina(‘s) 
gaan van de gelinkte 
organisatie(s) 

 
Een of meerdere 
categorieën worden 
toegekend aan de 
organisatie volgens 
het type aangeboden 
activiteiten 
(hyperlinks naar de 
pagina‘s van de 
categorieën) 

 

Een correctie of 
actualisering van de 
fiche bezorgen 
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De informatievelden weergegeven op sociaal.brussels worden uitvoerig beschreven in de Excelbladen 
raadpleegbaar op de site in de sectie ‘Over Sociaal Brussel’ of rechtstreeks via de link http://www.cdcs-
cmdc.be/images/stories/pdf/bruxellessocial/170621_sociaal.brussels_beschrijving_van_de_informati
evelden-nl.pdf. U vindt er onder andere informatie over de inhoud van de velden, de eventuele 
standaardisering van de gegevens en de gebruikte bronnen.  

 

2 De categorieën die de aangeboden activiteiten beschrijven 

Er werden meer dan 650 categorieën aangemaakt om het aanbod van de organisaties en diensten in 
de welzijns- en gezondheidssector actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschrijven en te 
inventariseren. Deze categorieën zijn in 21 activiteitensectoren ondergebracht, in de vorm van een 
boomstructuur. Elke activiteitenzetel krijgt een of meer categorieën toegekend op basis van het 
aanbod. De interactieve thematische boomstructuur kan doorlopen worden op de pagina ‘alle 
sectoren’ (https://sociaal.brussels/sectors ). 

Elke categorie, die overeenkomt met een type activiteit en die het laatste niveau is in de 
boomstructuur van een sector, heeft een pagina met de naam van de categorie, een definitie wanneer 
toelichting bij de activiteiten noodzakelijk is, de sector(en) waartoe de categorie behoort, een kaart 
met alle organisaties, een lijst van alle organisaties, de mogelijkheid om in een Excelbestand te 
exporteren.  

De URL’s van deze pagina’s zijn stabiel en kunnen dus rechtstreeks door andere sites worden gelinkt. 

 

 

 
 
Bron: https://sociaal.brussels/category/280  
 

 

Om de pagina van een categorie te bekijken moet u van de toegangspoort ‘Sectoren’ gebruikmaken, 
klikken op het vraagteken van een categorie, vervolgens op ‘Naar de pagina gaan’. 
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 Wanneer u opzoekt via de toegangspoort ‘Sectoren’, kan u een opzoeking op een of meer 
categorieën kruisen met andere zoekcriteria: 

 

mailto:info@sociaalbrussel.be


Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw  
 Verenigingstraat 15 - 1000 Brussel  · 02/511.08.00  info@sociaalbrussel.be 

 

Pagina 5 van 6 
 

3 De sectoren 

De site bevat 21 sectoren. Via de pagina ‘Alle sectoren’ komt u bij de thematische boomstructuur 
terecht die u kan doorlopen: https://sociaal.brussels/sectors  
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Een sector is een verzameling van categorieën. Hij komt overeen met een doelpubliek (kinderen van 0 
– 3 jaar, ouderen enz.) of met een beleidsdomein of sociale problematiek (hulp aan thuislozen, 
socioprofessionele inschakeling enz.). 

Elke sector heeft een pagina met de naam van de sector, de thematische boomstructuur van de sector, 
het aantal activiteitenzetels in de sector, de lijst van de activiteitenzetels, de kaart met de 
activiteitenzetels, de mogelijkheid om in Excel te exporteren en om een zoekopdracht in te voeren (op 
type activiteit en door te filteren/te verfijnen met andere criteria), een link naar BRUDOC nieuws (de 
nieuwsbrief van de documentatiedienst van het CMDC). 

 

 

 

Link naar 
Brudoc nieuws 

In Excel te 
exporteren 

Aantal 
activitenzetels 

Lijst van de 
activiteitenzetels 

Thematische 
boomstructuur om 
een sector te 
ontdekken en/of 
een zoekopdracht 
op de volledige 
sector of een deel 
van de sector, 
eventueel in 
combinatie met 
andere criteria op te 
starten  
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