Sociaal.brussels
(interface NL)
Label

BESCHRIJVING VAN DE INFORMATIEVELDEN
Inhoud

ID FICHE

Dit veld bevat het referentienummer van de fiche (uniek
identificatienummer)

LAATSTE WIJZIGING

Dit veld bevat de datum waarop de fiche werd aangemaakt of volledig
werd bijgewerkt

OFFICIËLE BENAMING

Dit veld bevat de officiële benaming van de dienst, organisatie of
activiteitenplaats (verder 'organisatie' genoemd)

Datum van de actualisering : 21-06-2017
Opmerkingen
De ID FICHE wordt gebruikt in de URL's van de
webpagina's op sociaal.brussels die de
beschrijvende fiches van de organisaties en
diensten bevatten

Gestandaardiseerde informatie
Auto-incrementeel veld

Datumopmaak: xx/xx/xxxx

Geen afkortingen of letterwoorden behalve
'OCMW', 'CPAS', 'CAW' (zonder punten)

Raadpleging van de officiële bronnen: Kruispuntbank van Ondernemingen,
Belgisch Staatsblad

- Voor organisaties met een 'NL'- of 'NL-FR'-taalstatuut wordt de
benaming in het Nederlands vermeld
- Voor organisaties met het 'FR'-taalstatuut wordt de benaming in het
Frans vermeld
ANDERE BENAMING(EN )

Dit veld bevat alle benamingen, letterwoorden en afkortingen van de
organisatie, behalve de officiële benaming
- Voor organisaties met een 'NL'- of 'NL-FR'-taalstatuut wordt de
benaming in het Nederlands vermeld
- Voor organisaties met het 'FR'-taalstatuut wordt de benaming in het
Frans vermeld

Letterwoorden zonder punten

INTERNE DIENSTEN

Dit veld bevat alle gebruikelijke en gekende benamingen van de interne
diensten

Het veld verschijnt niet op de pagina op
sociaal.brussels waarop de organisatie wordt
gepresenteerd, maar bij de opzoeking op de
benaming wordt er rekening mee gehouden

- Voor organisaties met een 'NL'- of 'NL-FR'-taalstatuut wordt de
benaming in het Nederlands vermeld
- Voor organisaties met het 'FR'-taalstatuut wordt de benaming in het
Frans vermeld
STRAAT

Dit veld bevat de Nederlandse naam van de straat, laan, weg, het plein,
enz. waar de organisatie gelegen is (of in het Frans voor organisaties in
het Waals Gewest)

Een organisatie kan gelokaliseerd worden in de
cartografische module van de site wanneer ze in
het Brussels Gewest gelegen is en wanneer de xen y-coördinaten werden toegekend

Voor de adressen in het Brussels Gewest: hulp bij het ingeven
(automatische aanvulling) via webservice 'getaddresses' van URBIS

NUMMER

Dit veld bevat het nummer van het gebouw

Als er meerdere nummers zijn wordt een liggend
streepje tussen het eerste en het laatste nummer
geplaatst
Vb.: 4-10

Voor de adressen in het Brussels Gewest: hulp bij het ingeven
(automatische aanvulling) via webservice 'getaddresses' van URBIS

BUSNUMMER

Dit veld bevat het eventuele busnummer

POSTCODE

Dit veld bevat de postcode gevolgd door de waarde in het veld GEMEENTE

Voor de adressen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hulp bij het
ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van URBIS
Voor de adressen buiten het Brussels Gewest wordt de waarde
geselecteerd in een gesloten lijst

POSTCODE (ZIP)

Dit veld bevat de postcode

GEMEENTE

Dit veld bevat de naam van de gemeente in het Nederlands (of in het
Frans als de gemeente in het Waals Gewest ligt)

ADRESOPMERKING

Dit veld bevat opmerkingen over het adres van de organisatie (P/a …)

WIJK

Dit veld bevat de Nederlandse naam van de wijk uit de 'Wijkmonitoring
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' waarin de organisatie gelegen is

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
Hulp bij het ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van
kent de monitoringwijken een naam toe
URBIS
Meer info:
- http://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/urbissolutions/bestanden/release-note-urbis-2016-q4-nl
(paragraaf over 'Monitoring_District')
- https://wijkmonitoring.brussels/

WIJKCODE

Dit veld bevat de code van de wijk uit de 'Wijkmonitoring van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest' waarin de organisatie gelegen is

Code van het Brussels Instituut voor Statistiek en
Hulp bij het ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van
Analyse (hoogstens 4 tekens). Het Brussels
URBIS
Instituut voor Statistiek en Analyse kent elke
monitoringwijk een unieke code toe
Meer info:
- http://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/urbissolutions/bestanden/release-note-urbis-2016-q4-nl
(paragraaf over 'Monitoring_District')
- https://wijkmonitoring.brussels/

STATISTISCHE SECTOR

Dit veld bevat, voor de organisaties in het Brussels Gewest, de naam (in
het Nederlands) van de statistische sector waarin de organisatie gelegen
is
Dit gegeven kan geraadpleegd worden via de webservices van
sociaal.brussels of door een beroep te doen op het team van het CMDCCDCS vzw

Code van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Hulp bij het ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van
Belgium. De Algemene Directie Statistiek - Statistics URBIS
Belgium kent elke statistische sector een naam toe

Dit veld bevat, voor de organisaties in het Brussels Gewest, de code van
de statistische sector waarin de organisatie zich bevindt
Dit gegeven kan geraadpleegd worden via de webservices van
sociaal.brussels of door een beroep te doen op het team van het CMDCCDCS vzw

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
kent elke statistische sector een unieke code per
gemeente toe

STAT-CODE

TELEFOON

Dit veld bevat het/de telefoonnummer(s) voor de Nederlandstaligen en
eventueel de naam van de bijbehorende interne dienst in het Nederlands

Voor de adressen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hulp bij het
ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van URBIS
Voor de adressen buiten het Brussels Gewest wordt de waarde
geselecteerd in een gesloten lijst
Voor de adressen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hulp bij het
ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van URBIS
Voor de adressen buiten het Brussels Gewest wordt de waarde
geselecteerd in een gesloten lijst

Meer info: http://cibg.brussels/nl/onzeoplossingen/urbis-solutions/bestanden/releasenote-urbis-2016-q4-nl (paragraaf over
'Statistical_District' - 'SDDC')
Hulp bij het ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van
URBIS

Meer info:
http://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/urbissolutions/bestanden/release-note-urbis-2016-q4-nl
(paragraaf over 'Statistical_District' - "SDDC")
Gestandaardiseerd formaat
TEL: xx/xxx.xx.xx
GSM: xxxx/xx.xx.xx

FAX (NL)

Dit veld bevat het/de faxnummer(s) voor de Nederlandstaligen en
eventueel de naam van de bijbehorende interne dienst in het Nederlands

E-MAIL (NL)

Dit veld bevat het/de e-mailadres(sen) voor de Nederlandstaligen

WEBSITE

Dit veld bevat het internetadres van de site van de organisatie
(bicommunautaire organisatie: url in het Nederlands). Hoogstens 1 link

Gestandaardiseerd formaat dat begint met http ou https:
http://….
https://…

ANDERE WEBSITE(S)

Dit veld bevat het internetadres van de andere site(s) beheerd door de
organisatie. 0, 1 of meer links

Gestandaardiseerd formaat dat begint met http of http:
http://….
https://…

EXTERNE WEBSITE(S)

Dit veld bevat de url van een of meerdere sites die bijkomende
informatie geven over de organisatie en haar activiteiten. 0, 1 of meer
links

Gestandaardiseerd formaat dat begint met http of http:
http://….
https://…

ACTIVITEITEN

Dit veld geeft een korte, beknopte en gestandaardiseerde beschrijving
van de activiteiten van de organisatie (volgens redactiestandaarden die
intern bepaald worden)

NADERE GEGEVENS OVER DE
DOELGROEP

Dit veld bevat informatie over de doelgroep. Het wordt enkel ingevuld
wanneer de organisatie zich tot een specifiek publiek richt dat niet uit de
benaming, de activiteiten of het werkgebied van de organisatie kan
worden afgeleid

WERKGEBIED

Dit veld preciseert het werkgebied waarin de organisatie actief is of de
doelgroepen gevestigd zijn. Voor het Brussels Gewest bevat de thesaurus
de 22 gemeenten van voor de fusie, alsook alle wijken zoals gedefinieerd
in de Wijkmonitoring
Dit veld preciseert in welke talen de organisatie dienstverlening aanbiedt

TAALAANBOD

Gestandaardiseerd formaat: xx/xxx.xx.xx

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst: offre.lis

SOCIAAL TOLKEN

Dit veld preciseert of de organisatie een beroep doet op externe diensten Is de waarde OUI, dan gaat de zoekmotor van
sociaal tolken
sociaal.brussels ervan uit dat alle talen beschikbaar
zijn

HULPVERLENINGSWIJZE

Dit veld preciseert de aard van de dienstverlening aangeboden door de
organisatie: aan huis, online, residentieel, straathoekwerk, telefonisch,
ter plaatse

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst: nature.lis

HOE CONTACT OPNEMEN?

Dit veld preciseert de aanmeldingswijze die de gebruikers moeten
respecteren bij het eerste contact met de organisatie. Voorbeelden:
online, per e-mail, schriftelijk, telefonisch, via doorverwijzing, enz.

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst: acces.lis

WANNEER CONTACT OPNEMEN? Dit veld vermeldt de dagen en de uren waarop de organisatie bereikbaar
is voor het eerste contact
TIJDSCHRIFT(EN)

Dit veld vermeldt de titel van de publicaties van de organisatie

OPMERKINGEN

Dit veld bevat alle informatie die in geen enkel ander veld thuishoort
maar toch belangrijk is voor de gebruiker

JURIDISCH STATUUT

Dit veld bevat het juridisch statuut van de organisatie
Voorbeeld: Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst: statut.lis

ONDERNEMINGSNUMMER

Dit veld bevat het ondernemingsnummer van de organisatie

Raadpleging van de officiële bronnen: Kruispuntbank van Ondernemingen,
Belgisch Staatsblad
Gestandaardiseerd formaat: een reeks van 10 cijfers die altijd met 0 of 1
begint en verdeeld wordt in 3, gescheiden door punten. Voorbeeld:
0414.527.520

DOEL VOLGENS HET BELGISCH
STAATSBLAD

Wanneer de organisatie een vzw, een internationale vereniging, een
private stichting of een stichting van openbaar nut is, bevat dit veld het
doel zoals beschreven in het Belgische Staatsblad (rechtspersonen)
- Indien de organisatie het doel enkel in het Nederlands, of in het
Nederlands en het Frans gepubliceerd heeft, dan wordt het doel in het
Nederlands vermeld
- Indien de organisatie het doel enkel in het Frans heeft gepubliceerd,
wordt het doel in het Frans vermeld

PUBLICATIES BELGISCH
STAATSBLAD

URL naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad

Automatische aanvulling op basis van het ondernemingsnummer

OFFICIEEL TAALSTATUUT

Dit veld vermeldt het taalstatuut van de organisatie (waarde toegekend
door het team op basis van de erkenning, subsidiëring, statuten, enz.).
Het kan slechts een van de drie waarden bevatten: NL (Nederlandstalig),
FR-NL (tweetalig), FR (Franstalig)

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst: langstat.lis

ERKENNING(EN)

Dit veld vermeldt de erkennende instantie(s) en de officiële benaming
van de erkenning(en); voor de erkenningen in de welzijns- en
gezondheidssector die tot de scope van Sociaal Brussel behoren

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst

VORIGE BENAMING

Dit veld bevat de oude benaming van de organisatie (in het Nederlands
voor een organisatie die NL of FR-NL is, in het Frans voor organisatie die
FR is)

OPGERICHT DOOR

Dit veld wordt ingevuld als de vzw werd opgericht door een OCMW of
een gemeentebestuur en er nog nauwe banden mee onderhoudt

Waarde(n) van het veld ID FICHE

DEELWERKING VAN

Dit veld wordt ingevuld als de dienst deel uitmaakt van een organisatie
maar andere activiteiten organiseert dan die van de hoofdzetel. Dit veld
bevat het fichenummer van de belangrijkste activiteitenzetel van de
organisatie

Waarde(n) van het veld ID FICHE

ANTENNE VAN

Dit veld wordt ingevuld voor de antenne van een organisatie (vaste plek
die tot de organisatie behoort of door haar gehuurd wordt en waar
dezelfde activiteit als in de hoofdzetel plaatsvindt). Dit veld bevat het
fichenummer van de belangrijkste activiteitenzetel

Waarde(n) van het veld ID FICHE

MOEDERORGANISATIE VAN

Dit veld bevat de fichenummers van de antennes, van de diensten die
deel uitmaken van de organisatie of die ze heeft opgericht

Waarde(n) van het veld ID FICHE

BEHOORT TOT DE
CATEGORIE(ËN)

Dit veld bevat het/de nummer(s) van de categorie(ën) toegekend aan de
organisatie op basis van het type activiteiten dat ze aanbiedt. Het
nummer bepaalt de plaats van de fiche op de site in de boomstructuur
van de activiteitensectoren.
Een categorie is een logisch geheel van organisaties die hetzelfde type
activiteit aanbieden. De categorieën worden geordend in een
thematische boomstructuur

De waarde(n) selecteren in een gesloten lijst

XCOORD

Dit veld bevat, voor de organisaties gelegen in het Brussels Gewest, de x- Een organisatie kan gelokaliseerd worden op de
Hulp bij het ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van
coördinaat (Lambert 72 - uitgedrukt in millimeter) die verbonden is aan
cartografische module van de site indien ze
URBIS
het adres van de organisatie
gevestigd is in het Brussels Gewest en en er x- en ycoördinaten werden toegekend

YCOORD

Dit veld bevat, voor de organisaties gelegen in het Brussels Gewest, de y- Een organisatie kan gelokaliseerd worden op de
Hulp bij het ingeven (automatische aanvulling) via de webservices van
coördinaat (Lambert 72 - uitgedrukt in millimeter) die verbonden is aan
cartografische module van de site indien ze
URBIS
het adres van de organisatie
gevestigd is in het Brussels Gewest en en er x- en ycoördinaten werden toegekend

BREEDTEGRAAD

Dit veld bevat, voor de organisaties gelegen in het Brussels Gewest de
WGS 84-coördinaat - breedtegraad verbonden aan het adres van de
organisatie

Dit gegeven is raadpleegbaar via de webservices
Automatische aanvulling aan de hand van een berekening gerealiseerd met
van sociaal.brussels of door een beroep te doen op de open source library OrbisGIS (https://github.com/orbisgis) uitgaande van
het team van het CMDC-CDCS vzw
de XY-coördinaten

LENGTEGRAAD

Dit veld bevat, voor de organisaties gelegen in het Brussels Gewest de
WGS 84-coördinaat - lengtegraad verbonden aan het adres van de
organisatie

Dit gegeven is raadpleegbaar via de webservices
Automatische aanvulling aan de hand van een berekening gerealiseerd met
van sociaal.brussels of door een beroep te doen op de open source library OrbisGIS (https://github.com/orbisgis) uitgaande van
het team van het CMDC-CDCS vzw
de XY-coördinaten

