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ACTIVITEITEN

WEBSITE EN 
DIGITALE INNOVATIE

SOCIAAL.BRUSSELS
De online sociale kaart, virtuele toe-

gangspoort naar de diensten in de welzijns- 
en gezondheidssector

OPEN DATA & WEBSERVICES
Hergebruik van de gegevens onder de  licen-

tie CC-BY

Lorem ipsum
Lorem ipsum

EXPERTISE

EXPERTISEAANBOD OP AANVRAAG

Aanpak op maat en intersectorale en

gemeenschapsoverschrijdende  expertise die
rechtstreeks verband houden met de informatie

over het welzijns- en gezondheidsaanbod

PARTNERSHIPS EN SAMENWERKINGEN

OFFICIELE BRONNEN 

Belgisch Staatsblad, KBO, 
Urbis, administraties, parle-

mentaire documenten

Aanlevering van gegevens 
en co-constructie met de 

actoren

GESPECIALISEERDE 
BRONNEN

ORGANISATIES
EN DIENSTEN

DE INFORMATIEBRONNEN

BETROUWBAAR

DESKUNDIG
GEBRUIKERSGERICHT

GEORDEND

OPEN

TRANSVERSAAL
Intersectoraal
Gemeenschapsover-
schrijdend
Tweetalig

Gestandaardiseerd 
Geobjectiveerd
Gevalideerd
Volledig
Permanente update 

Kruising van kennis 
Een open oor voor het 
terrein
Op maat van het Brus-
selse landschap

Altijd en overal toegankelijk
Once only
Coherent & vergelijkbaar
Herbruikbaar & interoperabel
Gratis

Relevant
Kwaliteitsvol
Aanpasbaar

Gecategoriseerd
Gestructureerd

& op kaart weergegeven

DE MEERWAARDE
van de informatie en de expertise Sociaal Brussel 

De gegevens over het welzijns- en gezondheids-
aanbod inzamelen, op wetenschappelijke  
wijze verwerken en actualiseren

De gegevens gratis ter beschikking stellen 
op sociaal.brussels

Aansluiten bij de  open-datadynamiek

Beantwoorden van vragen rond informatie en 
expertise die direct verband houden met de 
informatie op Sociaal Brussel 

Lo
re

MISSIES

GEBRUIKT DOOR DE ACTOREN OM

01

de gebruikers naar 

te verwijzen 

de netwerking van 
professionals en 
diensten te impulse -
ren

02

het aanbod in een 
wijk, een gemeente of 
een sector in kaart te 
brengen of  te 
diagnosticeren 

het wetenschappelijk 
onderzoek te voor-
zien van informatie 
over het aanbod 

03

de afstemming tussen 
de noden en het 
aanbod te analyseren

time te ondersteunen

de rijkdom van het 
welzijns- en gezondheids-
aanbod te verkennen

04

lokale of themage-
bonden repertoria 
aan te maken

nieuwe diensten of 
projecten te ontwik-
kelen

SOCIAAL BRUSSEL  , de tweetalige en gratis kaart van het welzijns- en 
gezondheidsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevordert en 

faciliteert de toegang tot de diensten actief in de welzijns- en 
gezondheidssector en ondersteunt de lokale en regionale actoren in hun 

acties die aan de noden van de bewoners beantwoorden.

IMPACT

Ontwikkeling van een gedeelde, 
gewestelijke, gemeenschapso-

verschrijdende , transversale, in 
kaart gebrachte en geactualise-

erde visie van het welzijns- en 
gezondheidsaanbod 

Sociale innovatie

Verbinding tussen werkne-
mers actief in welzijn en ge-
zondheid en  stimulans voor 

de netwerking     

Territoriale planning van het 
aanbod

Ontwikkeling van 
duurzame en solidaire  
wijken

de geautomatiseerde ge-
gevensdeling

Leesbaarheid van het welzijns- 
en gezondheidsaanbod door 

de professionals en de betrok-
ken actoren  

Afstemming tussen de noden 
van de bevolking en het wel-  
zijns- en gezondheidsaanbod 

4.100
activiteitenplaatsen

233
types erkenningen

687
gecategoriseerde types 

activiteiten 

308.500
gebruikers op jaarbasis

IN CIJFERS

Sociaal Brussel en zijn meerwaarde

Gemandateerd door de
https://sociaal.brussels

Centrum voor Maatschappelijke 
Documentatie  en Coördinatie vzw

real




