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Het formulier voor zoeken op meerdere 
criteria  
 

Bij deze opzoeking is de combinatie van verschillende zoekcriteria mogelijk.  

1 Zoeken op een ACTIVITEIT 

Met deze opzoeking kan u organisaties vinden die beantwoorden aan een behoefte, die 
overeenkomen met een type van activiteit. 

 

1.1 Twee zoekmogelijkheden 

 
- een of meer zoektermen ingeven  
- of zoeken in de thematische boomstructuur van de sectoren en de categorieën.  

 

1.1.1 Een zoekterm ingeven in het tekstveld 

Typ een of meer woorden in het tekstveld , klik daarna op ‘ZOEKEN’. 

Voorbeeld: Opvangvoorzieningen voor jonge kinderen 
Het is mogelijk om te zoeken op alle zoektermen of op minstens één ingegeven woord.  

 
Het zoekresultaat bevat de categorieën die beantwoorden aan de zoektermen. 
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Voorbeeld van het zoekresultaat voor de term ‘Opvangvoorzieningen voor jonge kinderen’: 

 

Daarna klikt u op de categorie die u zoekt. 

 

1.1.2 Zoeken in de thematische boomstructuur van de sectoren en de categorieën  

Er wordt gezocht in de thematische boomstructuur waarin u een of meer sectoren en een of meer 
categorieën kan aanvinken. 

 Klik op    om de definities van de categorieën te zien.  
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Met dit zoekcriterium krijgt u onmiddellijk de organisaties te zien die aan de selectie beantwoorden.  

 

  

 Let op! U moet naar het einde van de pagina scrollen en op  klikken om de       
zoekopdracht te starten. 
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2 Lokalisatie en werkgebied 

2.1 Bevindt zich in 

 
 

 

 

 

 

 

Met dit zoekcriterium kan u op zoek gaan naar organisaties die zich in een of meer gemeenten, een of 
meer wijken, een of meer straten of zich op een of meer adressen bevinden. 

Voorbeeld 1: typ ‘Molenbeek’ in het tekstveld ‘bevindt zich in’ 

en er verschijnen 2 suggesties: Sint-Jans-Molenbeek (gemeente) en Historisch Molenbeek (wijk). 

 

Door op een suggestie te klikken wordt deze onmiddellijk in het tekstveld geplaatst.  

Er kunnen verschillende gebieden worden geselecteerd: geef telkens de zoekterm in gevolgd door een 
klik op de gezochte term.  

 

 
Klik op en de lijst met alle organisaties die zich in het geselecteerde gebied bevinden, 
verschijnt. 

Voorbeeld 2: typ ‘Verenigingstraat’ in het tekstveld  ‘straat of adres’: 

 er verschijnt 1 suggestie: ‘Verenigingstraat 1000 Brussel’. 

Door op de suggestie te klikken wordt deze geselecteerd en in het tekstveld geplaatst.  

Gebruiken: 
- als u zoekt naar organisaties waarvan de activiteiten plaatshebben in de lokalen van de 
organisatie  

- om een opzoeking op een ander zoekcriterium zoals activiteit, erkenning enz. te verfijnen 
(vb. Opvangvoorzieningen voor jonge kinderen die zich in Schaarbeek bevinden). 
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Meerdere straten kunnen worden geselecteerd door telkens de zoekterm in te geven, gevolgd door 
een klik op de gezochte term.  

Voorbeeld 3: typ ‘Verenigingstraat 15’ in het tekstveld  ‘straat of adres’: 

 er verschijnt 1 suggestie: Verenigingstraat 15 1000 Brussel.  

Door op de suggestie te klikken wordt deze geselecteerd en in het tekstveld geplaatst. 

Meerdere adressen kunnen worden geselecteerd door telkens de zoekterm in te geven, gevolgd door 
een klik op de gezochte term.  

Klik op en de lijst met alle organisaties in de geselecteerde straat/straten of op het 
geselecteerde adres/de geselecteerde adressen verschijnt  

 

2.2 Actief in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de tab ‘actief in’. 

 

Met dit zoekcriterium is het mogelijk om organisaties te zoeken die actief zijn in een of meer 
organisaties, een of meer wijken. 

Voorbeeld: typ ‘Brussel’ in de tekstzone ‘actief in’: 

 er verschijnen 6 suggesties: Brussel (gemeente) en 5 deelgemeenten met ‘Brussel’ in hun benaming.  

Gebruiken: 
- als u organisaties zoekt waarvan de activiteiten plaatsvinden in de woonplaats van een 
persoon 

- als u organisaties zoekt die werkzaam zijn in een zone (gemeente, wijk, straat) hoewel hun 
lokalen zich elders bevinden  

- om een opzoeking op een ander zoekcriterium zoals activiteit, erkenning enz. te verfijnen 
(vb. Hulp bij dagelijkse taken, of thuisverpleging, of burenhulp, of vervoer actief in de wijken 
Brabantwijk, Kruidtuin en Haachtsesteenweg) 
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Door op de suggestie te klikken wordt deze geselecteerd en in het tekstveld geplaatst. 

Meerdere gebieden kunnen worden geselecteerd door telkens de zoekterm in te geven, gevolgd door 
een klik op de gezochte term.  

Klik op   en een lijst met alle organisaties die zich in het geselecteerde gebied bevinden, 
verschijnt.  

 

2.3 In de nabijheid van  

Met dit zoekcriterium is het mogelijk om organisaties te zoeken die zich in de nabijheid van een straat 
of een adres (straatnaam + huisnummer) bevinden.  

 

 

 

 

Klik op de tab ‘In de nabijheid van’. 

 

 
Selecteer de zoekradius: 500m, 1 km, 2 km of 5 km en geeft de gezochte waarde in. 

 
Klik op en de lijst met alle organisaties die zich in de omgeving van de geselecteerde 
straat/straten of het geselecteerde adres/de geselecteerde adressen bevinden, verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 Om via de andere zoekcriteria te zoeken: klik op  

  
U kan deze optie dichtklappen door te klikken op  

 

Gebruiken: 
als u zoekt naar organisaties die zich in de buurt van een persoon of een organisatie bevinden. 
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3 Taalaanbod 

Met dit zoekcriterium is het mogelijk om organisaties te zoeken die de gebruikers in een of meer talen 
onthalen.  

Als u zoekt naar organisaties die hun dienstverlening in het Nederlands of het Frans aanbieden, vink 
‘Nederlands’ of ‘Frans’ aan.  

 

Zoekt u organisaties die hun gebruikers onthalen in een van de 111 beschikbare talen, typ dan de 
gezochte taal in het tekstveld ‘Andere talen’.  

Voorbeeld: geef ‘Turks’ in: 

 er verschijnt 1 suggestie. Door op de suggestie te klikken wordt deze geselecteerd en in het tekstveld 
geplaatst. 

Meerdere talen kunnen worden geselecteerd door telkens de zoekterm in te geven, gevolgd door een 
klik op de gezochte term. 

Klik op  en de lijst met alle organisaties die hun gebruikers in de geselecteerde talen 
onthalen, verschijnt.  

 

 

 

 

4 Erkenning of erkennende overheid 

Met dit zoekcriterium kan u organisaties met een erkenning opzoeken. U kan ook browsen in de 
boomstructuur van de erkenningen die per erkennende overheid worden gerangschikt. 

Voorbeeld: typ ‘centrum voor gezinsplanning’ in het tekstveld Een of meer zoektermen ingeven’, 
en het voorstel ‘Centrum voor gezinsplanning – GGC’ verschijnt. 

Door op de suggestie te klikken wordt deze geselecteerd en in het tekstveld geplaatst.  

Meerdere erkenningen kunnen worden geselecteerd door telkens de zoekterm in te geven, gevolgd 
door een klik op de gezochte term.  

 Het zoekresultaat omvat (behalve voor het Nederlands en het Frans) de organisaties die 
hun dienstverlening aanbieden in de geselecteerde taal EN de organisaties die een beroep 
doen op sociaal tolkdiensten.  
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Om te zoeken via de boomstructuur van de erkenningen moet u de tab ‘de erkenningen doorlopen’ 
aanklikken. Met dit zoekcriterium kan u een of meer erkennende overheden en/of erkenningen 
aanvinken.) 

 

 

 

5 Hulpverleningswijze 

Met dit zoekcriterium is het mogelijk om organisaties te zoeken op basis van hun hulpverleningswijze. 
Deze moet u aanvinken.  
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6 Juridisch statuut 

Met dit zoekcriterium is het mogelijk om organisaties te zoeken op basis van hun juridisch statuut. 

Typ een zoekterm in het tekstveld , en een lijst met suggesties verschijnt. 

Door op een suggestie te klikken wordt deze geselecteerd en in het tekstveld geplaatst.  

Meerdere juridische statuten kunnen worden geselecteerd door telkens de zoekterm in te geven, 
gevolgd door een klik op de gezochte term.  

 

7 Officieel taalstatuut 

Met dit zoekcriterium is het mogelijk om organisaties te zoeken op basis van hun officiële taalstatuut. 
Deze moeten worden aangevinkt.  
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De zoekcriteria kunnen met elkaar gecombineerd worden: 

Voorbeeld: ‘Opvangvoorzieningen jonge kind’ en ‘Groepsopvang’ erkend door Kind en Gezin die zich 
in de gemeente Brussel bevinden, die een Nederlandstalig taalaanbod hebben, die een vzw zijn en 
waarvan het officieel taalstatuut Nederlandstalig is. 
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