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Leeswijzer
Voorbeelden
De voorbeelden van hoe je iets doet staan in een andere achtergrondkleur.
Bijvoorbeeld:
Het voorbeeld hieronder legt uit hoe de inhoudsopgave gebruikt moet worden.
De vrouw van een senior lijdt aan kanker. Hij vraagt zich af wie hem meer over de ziekte van zijn
vrouw kan vertellen.
•

In de inhoudsopgave zoekt u onder “lichamelijke gezondheidszorg”. Kanker is immers een
lichamelijke ziekte.

•

Ga de lijst af en u vindt onder “2.18 Specifieke aandoeningen” punt “D) Kanker”.

•

Ga naar de bladzijde die naast punt D staat en u vindt er twee diensten terug: de Stichting tegen
Kanker en de Vlaamse Liga tegen Kanker. U vindt er ook uitleg over het dienstenaanbod van deze
organisaties. U kan lezen dat ze informatie geven over kanker.

Tips, nota’s en waarschuwingen
Nuttige tips, nota’s en waarschuwingen worden eveneens in een andere achtergrondkleur weergegeven
en voorafgegaan door een symbool. De volgende elementen komen voor: tip, nota, vergeet niet... en
opgelet.

Tip
Tip
Hier vind je nuttige informatie.

Nota
Nota
Extra informatie staat hier, goed om weten maar niet noodzakelijk.

Vergeet niet…
Vergeet niet...
Schenk aandacht aan deze punten.

Opgelet!
Opgelet
Waarschuwingen die je best niet in de wind slaat.

Leeswijzer
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Algemeen
Inleiding
Welkom in deze handleiding die je wegwijs zal maken in de informatiebronnen over het Brussels
Nederlandskundig welzijn. De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) verzamelt en publiceert
de gegevens over de nederlandskundige welzijnsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze gegevens zijn raadpleegbaar in gedrukte gidsen en op websites. Deze handleiding geeft een
overzicht hoe je deze gidsen en websites gebruikt en welke mogelijkheden ze hebben.
De verzamelde gegevens worden voortdurend aangepast. Een organisatie verhuist, heeft een nieuw
e-mailadres, fusioneert of doet de boeken dicht. Maar ook de websites en de gidsen worden voortdurend
bewerkt. Nieuwe gegevens kunnen worden opgenomen, maar ook nieuwe functionaliteiten, zoals
het tonen van kaarten, nieuwe zoekmethodes,..., om ervoor te zorgen dat de gebruiker sneller zijn
informatie vindt of er meer mee kan doen, zien het daglicht. Daarom zal ook deze handleiding geen
statisch boek worden, maar constant worden geactualiseerd. De meest recente versie vind je op de
website www.bwr.be onder het tabblad ‘Info’.
Mocht je nog vragen, opmerkingen of iets anders te melden hebben, mag je ons steeds contacteren via
het e-mailadres soka@bwr.be.

De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR)
Missie
De
Brusselse
Welzijnsen
gezondheidsRaad stimuleert een
toegankelijk welzijnsaanbod voor
elke burger in Brussel door in een
transversale context te werken aan
kwaliteitsverhoging en innovatie
van de Nederlandstalige welzijn- en
zorgsector.

Visie
De BWR werkt vanuit een globaal
beeld op een autonome, dynamische
en actieve manier aan het Brusselse
welzijnsbeleid. De BWR wenst in
het werkveld een dynamiek teweeg
Welzijnsbeurs Bruggenbouwers 2011.
te brengen door initiatieven te
nemen waardoor de welzijnspartners
beter met elkaar samen werken en elkaar versterken, vernieuwende impulsen te geven en signalen en
adviezen te geven aan de overheid en het werkveld.

Unieke positie
De BWR handelt als een schakel tussen werkveld en beleid, legt dwarsverbindingen tussen verschillende
actoren en werkt daarbij steeds in en vanuit de cluster ‘Welzijn’.
4
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Doelstellingen en methoden
• de BWR detecteert
We houden de vinger aan de pols over wat leeft op welzijnsvlak in Brussel en laten vernieuwende ideeën
uit het netwerk van de BWR naar boven komen. We doen dit door overleg en ontmoetingsmomenten
te organiseren of er aan deel te nemen. We volgen ook beleidsontwikkelingen en onderzoeksrapporten
op en vertalen dit naar de context van het Brusselse werkveld.
• de BWR adviseert
We maken analyses van ontwikkelingen in werkveld en beleid en formuleren onderbouwde
voorstellen. De bekommernis rond de toepasbaarheid van het beleid in Brussel en de specificiteit van
het werken in Brussel staat daarbij steeds centraal.
• de BWR initieert
We ontwikkelen en ondersteunen projecten en methodieken met betrekking tot kwaliteitsverhoging
en innovatie. We introduceren nieuwe thema’s en concepten bij groepen van organisaties en sectoren.
We voeren waar nodig actieonderzoek om knelpunten en mogelijke oplossingen of
aandachtspunten bloot te leggen.
• de BWR multipliceert
In een streven naar een betere toegang tot het welzijnsaanbod is ontsluiting van informatie een
essentieel gegeven. We doen dit ondermeer door:
o Jaarlijkse publicatie van het Brusselse Zakboekje
o Organisatie van vorming- en introductiedagen
o Uitbouw van digitale databanken voor welzijn en gezondheid (Sociale Kaart, Zorgzoeker, Sociaal
Brussel Online) in samenwerking met partnerorganisaties
o Publicatie van tijdschrift ‘Brussels welzijnsnieuws’
o Aanbieden van aangepaste methodieken en materialen (onthaalkoffer, brochures,…)
• de BWR werkt via een procesgerichte aanpak
De kern van onze aanpak bestaat er in om organisaties samen te brengen en de dynamiek, expertise
en voorstellen uit te groep te laten komen en te ondersteunen.

Thema’s en sectoren
De BWR heeft in zijn bestaan heel wat kennis en expertise ontwikkeld op een aantal domeinen. Toch
moeten we klaarstaan om in te spelen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen binnen de Brusselse
context. We willen daarbij ook complementair zijn aan de VGC en partnerorganisaties op het terrein.
Onze werking spitst zich daarom momenteel voornamelijk toe op volgende thema’s en sectoren binnen
het Brusselse welzijnsveld:
o Personen met een handicap, o.a. via ondersteuning van het Brussels Regionaal Overleg
Gehandicaptenzorg (BROG) en het initiëren vernieuwende samenwerkingsprojecten;
o Ouderenzorg, o.a. door ondersteuning van de lokale dienstencentra (BOD), uitwerken van
samenwerkingsconcepten en deelname aan woonzorgconcept;
o Interculturalisering, o.a. methodiek Bruggenbouwers, detectie behoeften bij allochtone ouderen,
verspreiding expertise en begeleiding van projecten op het terrein;
o Sociale uitsluiting, armoede en thuislozenzorg, o.a. detecteren drempels in de hulpverlening,
ondersteuning verenigingen waar armen het woord nemen, inbreng expertise, organisatie week van de
thuislozenzorg, actief opvolgen Brussels armoedebestrijdingplan.
Algemeen
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Het Brussels Zakboekje
Algemeen
Wegwijzer
Het Brussels Zakboekje is een klassieker. De gedrukte adressengids voor welzijn en gezondheid is
reeds goed gekend bij de Brusselse welzijnswerker. En gewaardeerd, want de oplage van 2014 bedraagt
1700 exemplaren. Dit jaar werd het handige boekje opnieuw grondig herwerkt en bevat het meer
dan 2.000 actuele adressen en gegevens van alle Nederlandstalige voorzieningen op het gebied van
gezondheidszorg en sociale dienstverlening in Brussel.

Figuur 1: Cover Brussels Zakboekje 2014

Deskundig advies
De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) rekende voor enkele onderdelen op de expertise
van partners. Voor de informatie over de gezondheidszorg deed het een beroep op de ervaring van het
Huis voor Gezondheid en het Brussels Overleg Thuiszorg, ook partners in het project Zorgzoeker. Kind
en gezin hielp met het hoofdstuk Kinderen en Jongeren. JES keek het onderdeel over straathoekwerk
na. Verder kon het opnieuw rekenen op Tracé Brussel wat opleiding en tewerkstelling betreft. Het
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg leverde nog wat organisaties aan voor het hoofdstuk
Geestelijke gezondheidszorg. Met Samenlevingsopbouw herbekeken de BWR de structuur van het
onderdeel Huisvesting. Regionaal Integratiecentrum Foyer hielp wijs te worden uit het justitieel
landschap. Home-Info heeft tenslotte nog enkele alternatieve woonformules voor ouderen doorgegeven.

Up-to-date
Organisaties gaan samen of verhuizen, nieuwe organisaties zien het daglicht, anderen houden op te
bestaan of veranderen van naam. Daarom controleert de BWR jaarlijks de gegevens van het Zakboekje
en past ze aan waar nodig.
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Bestellen
Je kan het Zakboekje kopen via het secretariaat van de BWR. Dit kan je bereiken op het telefoonnummer
02-414 15 85 of via soka@bwr.be. De prijs is in 2014 vastgelegd op 10 euro exclusief verzendingskosten.
Wie meer dan vijf exemplaren koopt betaalt 20% minder.
Het Zakboekje is tevens via het internet te bestellen en te downloaden op www.bwr.be/zakboek

Hoe zoeken?
Via de inhoudsopgave
Vooraan in het Zakboekje staat de Inhoudsopgave. Dit is een lijst met thema’s waaronder de adressen
geordend staan. De organisaties staan enerzijds geordend volgens hun doelgroep, bijvoorbeeld “11
Senioren”, anderzijds zijn de organisaties geordend volgens de hulp die ze bieden, bijvoorbeeld “7
Huisvesting”, …
Een vrouw van een senior is op zoek naar informatie over kanker.
De vrouw van een senior lijdt aan kanker. Hij vraagt zich af wie hem meer over de ziekte van zijn
vrouw kan vertellen.
• In de inhoudsopgave zoek je onder “lichamelijke gezondheidszorg”. Kanker is immers een
lichamelijke ziekte.
•

Ga de lijst af en je vindt onder “2.18 Specifieke aandoeningen” punt “D) Kanker”.

Het Brussels Zakboekje
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•

Ga naar de bladzijde die naast punt D staat (blz. 92) en je vindt er twee diensten terug: de Stichting
tegen Kanker en de Vlaamse Liga tegen Kanker. Je vindt er ook uitleg over het dienstenaanbod
van deze organisaties. Je kan lezen dat ze informatie geven over kanker.

Extra informatie in andere hoofdstukken
Soms vind je op andere plaatsen in het Zakboekje nog extra informatie gerelateerd aan de rubriek
waarin je zoekt. Onderaan deze rubriek staat er dan de verwijzing: “Zie ook”.

Via het register
Achteraan vind je een alfabetisch register met enerzijds de namen van de organisaties en trefwoorden.
De vetgedrukte woorden zijn de trefwoorden in tegenstelling tot de namen van de organisaties. Het
register kan gebruikt worden om snel een bepaalde organisatie of dienst terug te vinden.
Onderstaande voorbeelden tonen hoe het register gebruikt wordt.
Zoek je bijvoorbeeld ’dokter’, dan vind je achteraan in het register zowel de woorden ‘dokter’ als
‘arts’ terug die je naar de informatie over de ‘huisartsen’ brengen. Deze trefwoorden brengen je naar
de juiste pagina in het Zakboekje.
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Het Brussels Zakboekje
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Wil je de gegevens van het Seniorencentrum raadplegen, dan zoek je achteraan in het register deze
naam. Deze naam leidt je naar de juiste pagina in het Zakboekje.

Snel het register vinden
Het register is snel te vinden. De zijkant van de pagina’s is immers grijs. Je hoeft enkel het Zakboekje
te openen aan het begin van de grijze ‘streep’ aan de zijkant en je bent in het register.

Fouten melden
Wanneer de informatie over een organisatie niet klopt of onvolledig is, of wanneer de gegevens van
een organisatie ontbreken kan je dit melden aan Het Brussels Zakboekje. Hiervoor kan je het formulier
op blz. 12 invullen en terugsturen of -faxen. Je mag de opmerkingen ook mailen naar soka@bwr.be.
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Ja, vermeld mijn organisatie in het Brussels Zakboekje

onze gegevens staan nog niet in het Zakboekje
we willen onze gegevens in het Zakboekje corrigeren
naam organisatie: ......................................................................................................................................................
straat: ................................................................................................................... nr.: ..............................................
postcode: .............. gemeente: ..................................................................................................................................
telefoonnummer: ....................................................... faxnummer: ...........................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................................................
Website: ....................................................................................................................................................................
Openingsuren: ...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Rubriek waaronder onze organisatie wenst opgenomen te worden: ........................................................................
Korte omschrijving:

Contactpersoon: ........................................................................................................................................................
Telefoon of e-mailadres contactpersoon: ..................................................................................................................
Gelieve terug te sturen naar:
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad - Zakboekje
Lakensestraat 76, bus 3 • 1000 Brussel
fax: 02/414 17 19 - e-mail: soka@bwr.be

De opmerkingen worden constant aangepast. De gedrukte versie van Het Brussels Zakboekje kent een
jaarlijkse update. De pdf-versie wordt meermaals per jaar vernieuwd en kan je vinden op
www.bwr.be/zakboek of door de QR-code te scannen.

Het Brussels Zakboekje

11

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
De Sociale Kaart
Sinds mei 2001 werkt de Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad (BWR) in opdracht van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), samen met de vijf Vlaamse provincies aan een sociale kaart. De databank de Sociale Kaart (www.
desocialekaart.be) biedt een overzicht van de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit de Vlaamse provincies en Brussel.
Alle gegevens zijn terug te vinden in een centrale databank en worden door de verschillende partners onderhouden.
Je vindt er informatie over OCMW’s, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap,
voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten,
buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus,... .
Sinds 2012 werkt de Sociale Kaart nauw samen met het Huis voor Gezondheid (HvG) en een aantal Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) om gefaseerd de gegevens van zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen en
Brussel op te nemen.
De samenwerking tussen de BWR, de provincies, HvG en een aantal SEL’s zorgt ervoor dat niet alleen de inhoud van de
website, maar ook de vorm op elkaar afgestemd zijn. Zo verschijnt een CAW uit West-Vlaanderen op dezelfde manier als
een OCMW uit Limburg op de Sociale Kaart.
In juli 2014 werd de website vernieuwd. Niet enkel de lay-out, maar ook de (zoek)functionaliteiten werden aangepast.

Zorgzoeker
Zorgzoeker (www.zorgzoeker.be) wordt
gerealiseerd door Huis voor Gezondheid in
samenwerking met de Brusselse Welzijnsen gezondheidsRaad en de Vlaamse provincies en met de steun van Vlaanderen en
de Vlaamse GemeenschapsCommissie.
Zorgzoeker werd opgericht in 2008 om een antwoord te bieden op een typisch stedelijke, Brusselse problematiek: de relatieve onzichtbaarheid van Nederlandskundige zorgverleners. Zorgzoeker werd een centraal platform dat Nederlandskundige
professionals en organisaties uit de welzijns- en gezondheidssector uit Brussel en de Rand ontsluit. Sinds de samenwerking
met een aantal Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) (2014) zullen nu ook de gegevens van zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen gefaseerd worden opgenomen.
Het aanbod is reeds uitgebreid, maar op termijn vind je in Zorgzoeker een ruim overzicht aan artsen en andere zorgverleners zoals kinesitherapeuten, apothekers, maar ook ziekenhuizen en welzijnsorganisaties in Brussel en Vlaanderen.

Rollen en rechten
We zullen voor een goed begrip van de nieuwe functionaliteiten van de Sociale Kaart een onderscheid maken tussen een
‘bezoeker’ en een ‘ingelogde gebruiker’. Beiden hebben toegang tot dezelfde databank en dito gegevens. De ingelogde gebruiker heeft echter toegang tot een aantal extra functionaliteiten. Het aanmaken van een profiel is vrijblijvend. Over deze
rollen en rechten lees je straks meer.
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De homepagina

De homepagina van de Sociale Kaart is jouw vertrekpunt om voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in de
Vlaamse provincies en Brussel terug te vinden.

Via de invulvelden 'wie of wat' gecombineerd met 'waar' kan je snel zoeken. Hier een korte schets, later wordt daar uitgebreid op terug gekomen.
•

Het veld 'wie of wat' zoekt op: namen van organisaties, personen en activiteiten, op trefwoorden, rubrieken en in verschillende tekstvelden.

•

Het veld 'waar' zoekt op: fusie- en deelgemeente, maar ook op verzamelingen van gemeenten, zoals gerechtelijk arrondissement of zorgregio en eveneens op straatnaam.
Geografisch wordt altijd het werkingsgebied (in welk gebied werkt de organisatie) in plaats van de vestigingsplaats (adres
van de organisatie) als uitgangspunt gebruikt.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Via het icoontje de Sociale Kaart en de indicatie Home keer je met een klik terug naar de homepagina.
Via het vergrootglas en de indicatie Zoeken verschijnt, waar je je ook bevindt in de Sociale Kaart,
de standaardzoekbalk ‘Wie of wat zoek je waar?’ en kun je ook doorklikken naar ‘Uitgebreid
zoeken’. Indien er reeds een zoekopdracht of resultatenlijst geopend is, blijft deze zichtbaar. De
zoekbalk verschijnt immers bovenaan je pagina.
Via het profielicoon en de indicatie Inloggen kom je terecht op de webpagina van waaruit je
toegang krijgt tot jouw profiel. Als ingelogde gebruiker heb je onder andere toegang tot jouw
opgeslagen zoekopdrachten, favorietenlijst, en persoonlijk commentaar. Het aanmaken van een
profiel is vrijblijvend.
Bovenaan de homepagina krijg je ook toegang tot de opties: inloggen, registreren en een nieuw wachtwoord aanvragen (later
meer).
Via de knop “Populaire thema’s en onderwerpen” onderaan de homepagina kun je eenvoudig doorklikken
naar onder andere: de FAQ/Help, informatie over de
doelstelling van de Sociale Kaart en een profiel op de
Sociale Kaart.

De informatiefiches
De Sociale Kaart is een verzameling van gegevens over organisaties. De informatie over de organisaties bevat enerzijds een ‘informatiefiche’ en anderzijds ‘activiteiten en contactpersonen’. Het ontsluiten van activiteiten of contactpersonen is optioneel,
er bestaan met andere woorden organisaties in de databank waarvan enkel een informatiefiche bestaat. Ook niet alle fiches zijn
even uitgebreid, sommige organisatiefiches bevatten meer informatie dan andere.
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Informatiefiches kunnen volgende gegevens bevatten (iconen maken duidelijk over welke informatie het gaat):
•

Naam en basisinformatie

•

Coördinaten
◦◦ Hier worden adres-, telefoon,- fax- en e-mailgegevens vermeld. Er kan ook aangegeven worden hoe de organisatie
te bereiken is met het openbaar vervoer.

•

Openingsuren
◦◦ Daar kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘op afspraak’, ‘online hulpverlening’, enz.

•

Werking & doelgroep
◦◦ Kan o.a. gaan over: algemene werking, werkingstaal, hulpverleningstype, taalaanbod, doelgroep/ voorwaarde, aanmeldingswijze en betalingswijze.

•

Administratieve informatie
◦◦ Hier kunnen het ondernemingsnummer, juridisch statuut of erkenningen en capaciteiten vermeld staan.

•

Relaties & koppelingen
◦◦ Hier wordt aangegeven of de organisatie een moeder- of dochterorganisatie is van een andere organisatie of een
samenwerkingsverband heeft met één of meerdere organisaties. Je kunt doorklikken naar de desbetreffende organisatie.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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De ‘informatiefiche’ en ‘activiteiten en contactpersonen’ van een organisatie
De informatie over een organisatie bevat een ‘informatiefiche’ en optioneel ook ‘activiteiten en contactpersonen’. De
‘fiche’ en ‘activiteiten en contactpersonen’ worden weergegeven op verschillende bladen. Het tabblad fiche bevat o.a.
gegevens over de werking & doelgroep, openingsuren, administratieve informatie. Het tabblad activiteiten en organisatie
kan weergeven welke activiteiten (al dan niet samen met andere organisaties) georganiseerd worden en met welke personen je binnen de organisatie contact kan opnemen.
Door de iconen of titels aan te klikken verschijnt of verdwijnt de informatie. De basisinformatie blijft altijd zichtbaar.
Alle fichegegevens kunnen onder elkaar getoond worden.
Je kan de fiche verspreiden en delen via sociale media: Facebook, Twitter en LinkedIn. Zie de iconen rechtsboven. Je kan
de fiche ook afdrukken of mailen. Een fout melden of wijzigingen suggereren kan eveneens. Dit doe je door op de link
‘Wijzigingen suggereren’ te klikken en vervolgens de informatie in te vullen die gevraagd wordt.

Als je ‘Wijzigingen suggereren’ aanklikt, verschijnt een formulier waar je je opmerkingen in kwijt kan. Verder moet je je
naam en voornaam en liefst ook telefoon of e-mailadres invullen. De beheerder van de Sociale Kaart ontvangt je opmerking
en zal deze verder opvolgen.
Als fichebeheerder (functionaliteit ingelogde gebruiker) kan je de gegevens van jouw eigen organisatie(s) in detail beheren.
Hierover lees je meer op pagina 37.
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Zoeken en Vinden
Bezoeker
Zoeken via de homepagina

Via de invulvelden op de homepagina geef je aan wie of wat je waar zoekt.
•

Wie of wat?
Hier kun je vrij termen ingeven over wie of wat je zoekt. Het opgegeven trefwoord wordt gezocht in: officiële naam
organisatie, naam organisatie, bijnamen organisatie, afkortingen organisatie, omschrijving organisatie, algemene werking
organisatie, doelgroep, categorieën of rubrieken, trefwoorden, achternaam persoon, voornaam persoon, publieke naam
persoon, activiteittypes (diensten of activiteiten aangeboden door een organisatie), beroepsgroep.
◦◦

•

Let op: Zoeken is tekengevoelig. Dat wil zeggen dat de woorden correct geschreven moeten worden. Schrijf je ‘MinorNdaako’ in plaats van ‘Minor-Ndako’, zal de organisatie niet in de zoekresultaten verschijnen.

Waar?
Hier kun je de locatie opgeven. De Sociale Kaart zoekt op fusie- en deelgemeente, maar ook op straatnaam en een verzameling van gemeenten (zoals gerechtelijk arrondissement of zorgregio). Als uitgangspunt geldt hier het werkingsgebied
(in welk gebied werkt de organisatie) en niet de vestigingsplaats (adres van de organisatie).
Je kunt alle zoekresultaten op een kaart tonen door bovenaan op het icoon in de vorm van een 'druppel' te klikken (later
meer).
Wie of Wat?
Je zoekt de organisatie Minor–Ndako, maar twijfelt over de juiste schrijfwijze.
•
Je typt in het invulveld het woord ‘Minor’ en drukt op Enter.
•
Je krijgt een lijst van organisaties waar de gekozen lettercombinatie op van toepassing is.
Je zoekt de organisatie waar Jan Hertecant werkt, maar twijfelt of de schrijfwijze ‘Hertecant’ of ‘Hertecand’ is.
•
Je schrijft in het invulveld ‘Hertecan’ en klikt op Enter.
•
Je krijgt een lijst van alle organisaties waar de lettercombinatie ‘Hertecan’ in voorkomt.
Je zoekt poetshulp.
•
In het invulveld tik je ‘poetshulp’ en druk op Enter.
•
Je krijgt een lijst van alle organisaties waarin poetshulp in voorkomt.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Waar?
Hoe zoek je naar een organisaties in één of meerdere gemeentes, een zorgregio, een provincie, een arrondissement, enz.
•
Geef de benaming van het geografisch gebied in, bvb. Zorgregio Brussel, de postcode ‘1190’, Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, ‘duinkerke’ voor ‘Oostduinkerke’, enz.
•
De zoekresultaten die je via deze ingang krijgt gaan uit van het werkingsgebied.
•
Let op: Kies je een geografisch gebied dat niet automatisch in de suggestielijst verschijnt, kan het toch vindbaar zijn mits
correcte schrijfwijze. Druk hiervoor wel twee keer op Enter.
•
Let op: Wil je tegelijkertijd zoeken in twee gemeentes, gebruik dan het voegwoord ‘EN’. Zonder gebruik van het voegwoord zal je geen resultatenlijst krijgen.
Wie of Wat en Waar?
Je zoekt een sociaal restaurant in Anderlecht of Sint-Jans-Molenbeek
•
In het invulveld Wie of Wat zoek je? tik je de zoekterm ‘sociaal restaurant’.
•
In het invulveld Waar? tik je ofwel de postcode ‘1080’, ofwel ‘Molenbeek’, enz. Selecteer 1080 Sint-Jans-Molenbeek uit
de autosuggestielijst.
•
Je krijgt een lijst van alle organisaties die werkzaam zijn in Sint-Jans-Molenbeek waar de ingegeven zoekterm ‘sociaal
restaurant’ aan gekoppeld kon worden op basis van meerdere criteria.

Resultatenlijst
Als je de velden Wie of wat zoek je? en/of Waar? hebt ingevuld verschijnt een resultatenlijst. De zoekmachine analyseert de
zoekopdracht en geeft een resultatenlijst gesorteerd volgens relevantie. Deze opbouw komt tot stand doordat sommige velden
zwaarder doorwegen dan andere.
In de resultatenlijst worden maximaal 20 organisaties onder elkaar getoond. Via de navigatieknoppen onderaan laad je de volgende of vorige pagina van de zoekresultaten.

Activiteiten en/of personen
Bij elke resultatenlijst zie je eveneens of er aan de organisatiefiches activiteiten en/of personen gekoppeld zijn (met hun aantal).

18
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Activiteiten kan je ook direct waarnemen onder de organisatiefiche.

Filters
Je kunt de zoekresultaten verder verfijnen aan de hand van een aantal filters (rechts van de resultaten):
•

Werkingsgebied (Actief in …)
◦◦ Aan de hand van deze filter kun je opgeven in welk gebied de organisatie waarnaar je op zoek bent werkzaam is.

•

Rubriek
◦◦ De Sociale Kaart gebruikt een eigen rubriekenlijst waarmee de zorgvormen en erkenningen uit de welzijns-en gezondheidssector worden ingedeeld. Die rubriekenlijst is de eigenlijke inhoudstafel van de sociale kaart. Op basis van
de filter rubrieken kun je een organisatie opzoeken binnen een bepaalde rubriek.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Printen en doormailen
Je kan van de resultatenlijst een print maken of doormailen. Dit doe je door het vakje voor de gewenste organisatie(s) aan te
klikken. Daarna kun je bovenaan links het desbetreffende icoon voor afdrukken of mailen aanklikken.
◦◦

Let op: Als je resultatenlijst verspreid is over meerdere pagina’s, moet je deze bladen openen en telkens het vakje bovenaan selecteren opdat alles geselecteerd is.

Op een kaart weergeven
Je kunt de verschillende zoekresultaten ook op een kaart weergeven. Doe dit door op het icoon de ‘druppel’ te klikken.
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Uitgebreid zoeken
Als je op het vergrootglas in de linker navigatiebalk klikt verschijnen de invulvelden van de homepagina. Rechts onder aan
deze balk kun je verder doorklikken naar de functie 'Uitgebreid zoeken'.

Het uitgebreid zoeken bestaat uit 4 onderdelen:
•
Vrij zoeken
•
Geografisch zoeken
•
Inhoudstafel
•
Trefwoorden

Vrij zoeken
Je kan via aparte invulvelden zoeken naar personen, activiteiten en organisaties (waarbij je kan aanvinken dat je enkel op zoek
bent naar de moederorganisaties).
Het invulveld zoekterm zoekt in de velden algemene werking, doelgroep, concrete taken/activiteiten, opleiding, interesse,
straatnaam, rubrieken, trefwoorden.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Geografisch zoeken
De eerste boomstructuur voor de locatie zoekt in een volledige provincie of in fusie- of deelgemeente(s). Dit gaat over de
vestigingsplaats van de organisatie.
Via het invulveld werkingsgebied zoek je in de werkingsgebieden die door de Sociale Kaart werden samengesteld: regio's, arrondissementen, enz. Het invulveld 'wijk' zal op termijn zoeken in de wijken van Brussel en de Vlaamse centrumsteden. Deze
zoekingang is nog in opbouw. Als laatste kun je ook de straatnaam opgeven.

Tip
Als je in de URL het woord ‘loc’ leest, zijn de zoekresultaten gebaseerd op vestigingsplaats. Als er ‘where’
staat gaat het bij de zoekresultaten over het werkingsgebied.
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Via de inhoudstafel
De Sociale Kaart gebruikt een eigen rubriekenlijst, waarmee de zorgvormen en erkenningen uit de welzijns- en gezondheidssector worden ingedeeld. Die rubriekenlijst is de eigenlijke inhoudstafel van de sociale kaart.
Klik op het kruisje om de onderliggende rubrieken te bekijken. Eén of meerdere (sub)rubrieken selecteren kan je door de selectievakjes vóór de rubrieknamen aan te vinken.

◦◦

Let op: Het groene vinkje wijst erop dat de ganse rubriek werd aangeduid, inclusief alle subrubrieken. Een ingekleurd
groen vakje betekent dat er slechts een aantal subrubrieken onder de desbetreffende rubriek werden aangevinkt.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Je zoekt een klusjesdienst
•
•
•
•
•
•

Je klapt het niveau ‘Inhoudstafel’ open.
Je doorloopt de lijst en opent die rubriek waaronder een klusjesdienst zou kunnen vallen. Deze dienst komt aan huis, dus
valt onder de rubriek ‘Thuiszorg’. Je klikt op de ‘plus’ voor ‘04. Thuiszorg’.
Er verschijnen subrubrieken onder Thuiszorg. Je gaat de lijst af en vindt ‘04.06. Specifieke dienstverlening’. Nog een
niveau lager vink je ‘04.06.03. Klusjesdiensten (boodschappen, strijken, kleine herstellingen,…)’ aan.
Merk op dat de vakjes voor Thuiszorg en Specifieke dienstverlening groen ingekleurd zijn en voor Klusjesdiensten een
groene vinkje staat.
Je klikt op ‘Zoeken’
Je krijgt een lijst van alle organisaties binnen de rubriek klusjesdiensten.

Trefwoorden
We proberen zoveel mogelijk termen op te nemen in de databank van de Sociale Kaart die de hulp- en zorgverlening uit de
welzijns- en gezondheidssector kunnen typeren. Als je start met het intikken van een aantal letters of een woord, toont een
autosuggestielijst op welke trefwoorden kan gezocht worden.
Meerdere trefwoorden kan je combineren via de AND/OR-functie, waarbij AND zorgt voor een beperktere resultatenlijst,
want enkel die organisatiefiches die alle geselecteerde trefwoorden toegekend kregen worden getoond. OR zorgt voor een
uitgebreide resultatenlijst, want alle organisatiefiches die één van deze trefwoorden toegekend kregen worden getoond.
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Je bent niet goed te been en hebt een vervoerprobleem in het Brussels Gewest
•
•
•
•
•

Eerst ga je de zoekfilter verfijnen tot het Brussels Gewest. Bij ‘Geografisch zoeken’ vink je in de locatieboom het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan.
Vervolgens ga je op zoek naar organisaties met het trefwoord ‘vervoerprobleem’. Je ontvouwt het niveau ‘Vrij zoeken’
en geeft bij trefwoord ‘vervoerprobleem’ in.
Je klikt op ‘Zoeken’
Je krijgt een lijst van alle organisaties uit het Brussels Gewest waarbij vervoerprobleem terug te vinden is in een van de
volgende velden: algemene werking, doelgroep, concrete taken/activiteiten, opleiding, interesse, straatnaam, rubrieken,
trefwoorden.
Let op: Er zijn uiteraard nog andere manieren om tot een gelijkaardige resultatenlijst te komen door gebruik te maken
van de verschillende functies in het ‘Uitgebreid Zoeken’.

Ingelogde gebruiker
Op de Sociale Kaart kunnen professionals die regelmatig gebruik maken van de Sociale Kaart een profiel aanmaken en krijgen
daardoor toegang tot extra functionaliteiten. Het aanmaken van een profiel is vrijblijvend.
Een bezoeker wordt een gebruiker wanneer die ingelogd is.

Hoe maak je een profiel aan?
Klik op de link ‘Registreren’ om het registratieformulier in te vullen. Ook via de knop ‘Inloggen’ vind je een link naar de pagina
om je te registreren.

We vragen enkel gegevens op die nodig zijn om jouw profiel te kunnen koppelen aan extra functionaliteiten. Jouw gegevens
worden niet doorgegeven aan derden. Om te kunnen registreren dien je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de Sociale Kaart.
Alle e-mails van deze website zullen naar het opgegeven adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als je een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als je nieuws of herinneringen via e-mail wilt
ontvangen.
Optioneel kun je ook je postcode en gemeente en beroep opgeven. Als je als ingelogde gebruiker een zoekopdracht uitvoert en
je postcode opgaf, zal de zoekmachine in het Waar?-veld automatisch als werkingsgebied jouw gemeente tonen. Uiteraard kun
je het invulveld Waar? nog altijd eenvoudig aanpassen.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Het privacybeleid van de Sociale Kaart vind je terug op de website: http://www.desocialekaart.be/privacybeleid
Na het registreren ontvang je een e-mail met een link naar een webpagina waar je jouw wachtwoord kan instellen. Na het
instellen van je wachtwoord kun je in de toekomst inloggen op de Sociale Kaart met je e-mailadres als gebruikersnaam en het
door jou ingestelde wachtwoord.

Inloggen
Inloggen kan daarna met je e-mailadres en het bijhorende wachtwoord via ‘Inloggen’ in de navigatie aan de linkerkant.
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Je krijgt toegang tot jouw profiel. Om terug te keren naar het hoofdmenu van jouw profiel klik je op ‘Dashboard’.

Via het logo ‘de Sociale Kaart’ en/of het icoon ‘huis’ keer je eenvoudig terug naar de homepagina van de Sociale Kaart. Van
daaruit kun je een zoekopdracht uitvoeren.

Wachtwoord vergeten of niet ontvangen
Indien je nog geen wachtwoord hebt, dan kan je een nieuw aanvragen via de knop ‘Nieuw wachtwoord aanvragen’ rechtsboven de startpagina.

Geef je e-mailadres op en klik op ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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De volgende pagina mag je sluiten, want je zal een e-mail ontvangen met een link in.

Wanneer je op die link klikt, krijg je een scherm waar je gevraagd wordt jouw wachtwoord opnieuw in te stellen. Klik op
‘inloggen’.
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Vul dan tweemaal hetzelfde wachtwoord in. Je mag dit wachtwoord zelf kiezen.

Klik daarna onderaan op ‘opslaan’.

Vanuit het Dashboard kan je jouw fiche beheren, een nieuwe fiche aanmaken, uw favorieten beheren, …

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Extra functionaliteiten na inloggen?
Na het inloggen krijg je toegang tot extra functionaliteiten:

Favorieten
Je kan organisatiefiches als favorieten bijhouden. Dit is gemakkelijk voor fiches die je regelmatig nodig hebt. Op die manier
hoef je er niet naar op zoek bij een volgende bezoek aan de website.
Toevoegen aan favorieten doe je door op het ‘hartje’ te klikken bovenaan rechts een fiche.
De Sociale Kaart maakte reeds een favorietenlijst aan getiteld ‘Favorieten’. Deze naam kun je bewerken via jouw profiel.
Let op: op die manier wordt de link naar deze fiche opgeslagen. Dit betekent dat bij het verwijderen van deze fiche de link in
de favorietenlijst niet meer zal werken.

Keer je terug naar jouw profiel dan vind je een overzicht van jouw favorieten.
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Je kunt verschillende favorietenlijsten aanmaken. Op die manier kun je favorieten categoriseren volgens je persoonlijke voorkeur.
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Zoekopdrachten opslaan
Als je vaak dezelfde zoekopdracht nodig hebt, kun je deze als ingelogde gebruiker opslaan.
Voer je zoekopdracht uit en klik rechtsboven op het ‘tandwiel’.

Sla de zoekopdracht op en ken een naam toe die voor jou herkenbaar blijft.

Telkens wanneer je teruggaat naar deze opgeslagen zoekopdracht, zal de zoekopdracht opnieuw uitgevoerd worden. Dit betekent dat de meest recente resultaten steeds zullen verschijnen. Stel dat je een zoekopdracht heb opgeslagen en de week erna
wordt er een organisatie in onze databank toegevoegd die ook aan deze zoekcriteria voldoet? Bij het opnieuw uitvoeren van de
opgeslagen zoekopdracht zal deze nieuwe organisatie ook in de resultatenlijst verschijnen.
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Persoonlijke commentaar
Op een fiche vind je al heel wat gegevens. Het is echter mogelijk dat je vanuit eigen ervaringen informatie zou willen toevoegen, een soort post-it, die enkel voor jou zichtbaar is. Bijvoorbeeld: een hulpverlener bij wie jij altijd rechtstreeks terecht kan,
maar van wie de gegevens niet op de fiche in de Sociale Kaart te vinden zijn, of andere achtergrondinformatie die voor jou in
het kader van doorverwijzing van belang is.
Bovenaan elke fiche vind je een link ‘Persoonlijke commentaar’. We garanderen jou dat de tekst die je hierin opneemt alleen
voor jou zichtbaar is. Vergeet niet om de gegevens die jij hebt toegevoegd op te slaan.

Telkens wanneer je terugkeert naar de fiche van deze organisatie zal je via de knop ‘Persoonlijke commentaar’ jouw notities te
zien krijgen. Om terug te gaan de gegevens die voor elke (niet-) ingelogde gebruiker zichtbaar zijn klik je op ‘Gepubliceerde
tonen’.
De functionaliteiten favorieten, zoekopdrachten opslaan en persoonlijk commentaar toevoegen houden privacygevoelige informatie bij. Daarom worden deze gegevens in onze databank versleuteld bijgehouden.

Gegevens exporteren
Je kan het resultaat van je zoekopdracht opslaan in een Excel-bestand. Hiervoor selecteer je de fiches uit je zoekresultaat die
je wil opslaan door het vakje voor de naam aan te vinken. Indien je alle fiches wil selecteren verspreid over meerdere pagina’s
zoekresultaten is het niet voldoende om eenmalig het vakje voor het totale aantal zoekresultaten aan te vinken. Je moet daarentegen op alle pagina’s van de zoekresultaten (navigeer via de knoppen onderaan) het vakje bovenaan de zoekresultaten
aanvinken.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Je wilt alle zoekresultaten selecteren
•
•

34

Je voert je zoekopdracht uit (bvb. Centra Leerlingenbegeleiding – CLB) en komt terecht op de eerste pagina van je zoekresultaten.
Om alle zoekresultaten te selecteren ga je pagina per pagina te werk.
◦◦ Vink bovenaan op pagina 1 het vakje vóór alle resultaten aan.

◦◦

Ga naar pagina 2 en vink bovenaan op pagina 2 het vakje vóór alle resultaten aan.

◦◦

Ga zo verder pagina per pagina tot je alle resultaten hebt geselecteerd, klik dan pas op de optie exporteren.

◦◦

Je zal een e-mail ontvangen met de gegevens van de door jouw opgevraagde organisatiefiches.
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Nadat je alle of de gewenste organisaties hebt aangevinkt, ga je verder door de optie exporteren aan te klikken. Je zal een email ontvangen met de gegevens van de door jou opgevraagde organisatiefiches. Je ontvangt een link naar het bestand (Export
downloaden). Deze download is maar tijdelijk toegankelijk.
Het Excel-document dat je ontvangt is een ruw bestand waar de gegevens op een rij staan, gescheiden door een komma (csv
= comma-separated values). Om tot een gemakkelijk te gebruiken bestand te komen, dien je in Excel of Access een aantal bewerkingen uit te voeren.
Download omzetten naar eenvoudig leesbaar Excel-bestand
•
•

In je e-mail download je het bestand (kies dus download in plaats van openen)
Open een leeg Excel-bestand en ga naar het tabblad ‘gegevens’ en kies daar ‘van tekst’.

•

Open (via Bestand) nu het gedownloade CSV-bestand. In de wizard die verschijnt verander je het bestandstype van
‘Vaste breedte’ naar ‘Gescheiden’.
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•

In de volgende stap vink je ook het vakje ‘komma’ aan.

•
•

Dan klik je steeds ‘voltooien’ en tenslotte op ‘OK’.
Je gegevens zullen overzichtelijk in een Excel-bestand verschijnen.

Fiche-beheerder
Om de gegevens in de Sociale Kaart zo actueel mogelijk te houden, geloven we sterk in het maximaal betrekken van de organisaties die in de databank zijn opgenomen. We hadden al de traditie om te werken met contactpersonen die we rechtstreeks
contacteerden in functie van het actualiseren van de fiches. Voortaan kunnen deze contactpersonen fiche-eigenaar worden
van de fiche(s) van de eigen organisatie.
◦◦
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Let op: Niet alle aanvragen of handelingen die hieronder besproken worden zullen onmiddellijk zichtbaar of operationeel zijn. Dit komt doordat een aantal zaken door de coördinatoren van de Sociale Kaart goedgekeurd moeten worden.
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Fiche claimen
Ben je nog geen fiche-eigenaar en wil je dit worden? Neem eerst een kijkje in het Dashboard van je profiel bij ‘Mijn fiches’
om te zien van welke fiches je al eventueel eigenaar bent.
Als je ingelogd bent, kan je jouw eigen organisatiefiche(s) claimen. Dit betekent evenveel als ‘ik wil eigenaar worden van
deze fiche want als werknemer van deze organisatie wil ik het beheer op mij nemen’.
Zoek je organisatie op in de databank en klik onder de basisinformatie op de link “Organisatiefiche claimen” of “Deze fiche
heeft al een eigenaar. Wil je ze toch claimen?”. Laat een bericht achter om te verduidelijken wie je bent en dien de claim in.
De coördinator die het beheer van de Sociale Kaart voor jouw regio opvolgt, zal die claim al dan niet goedkeuren. We willen
immers niet dat om het even wie eigenaar wordt van een fiche. Als een fiche al door iemand anders werd geclaimd, kun je
alsnog een aanvraag indienen om deze fiche te claimen. De coördinator van uw regio bekijkt of deze aanvraag kan beantwoord worden.

Een overzicht van de fiches die door jouw geclaimd werden (al dan niet reeds goedgekeurd), vind je terug onder “Mijn
claims” (Dashboard). Je kunt een zoekopdracht uitvoeren op jouw geclaimde fiches.
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Mijn fiches
Als de fiches die je claimde aan jou werden toegekend, kan je (vanuit het Dashboard) jouw fiches beheren.

Ga naar jouw fiches en bewerk de gegevens.

De verschillende functionaliteiten zijn:
•
Kladversie aanmaken
•
Relaties met activiteiten
•
Relaties met andere organisatie
•
Relaties met personen
•
Fichebeheerders
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Kladversie aanmaken
Hier kun je jouw fichegegevens aanpassen. Het gaat om een ‘Kladversie’, want alle gegevens die je inbrengt zullen nog goedgekeurd (door de coördinatoren) en daarna pas gepubliceerd worden.
Het gaat over: Basisinformatie; Adresgegevens; Communicatiegegevens; Openingsuren; Werking en doelgroep; Werkingsgebied; Rubrieken, trefwoorden; Administratieve informatie; Bijzonderheden, Auteursinformatie, Publicatie-opties.

•

Basisinformatie
◦◦ Hier vul je verplicht de naam van je organisatie in. Optioneel kun je ook afkortingen en een logo toevoegen.
Afkortingen worden niet zichtbaar gemaakt, het doel is van zodra een bezoeker op de website deze afkorting
ingeeft, jouw organisatie in de zoekresultaten weergegeven wordt.

•

Adresgegevens
◦◦ Hier vul je de adresgegevens in. Je kunt aangeven of deze gegevens al dan niet zichtbaar mogen worden gemaakt.
◦◦ Via het berekenen van de coördinaten zorg je ervoor dat jouw organisatie ook op een kaart kan worden
weergegeven.
◦◦ Geef bij adrestype aan of het om een bezoek- of contactadres (postadres) gaat. Je kunt één of meerdere adressen toevoegen (bvb. een bezoekadres en een contactadres). Dit doe je door naar beneden te scrollen en de
optie ‘een item toevoegen’ aan te vinken. Ook hier kun je kiezen om dit adres online zichtbaar te maken
voor de bezoekers van de Sociale Kaart. Adressen die niet online zichtbaar zijn, zijn enkel zichtbaar voor de
coördinatoren van de Sociale Kaart. Dit kan relevant zijn indien zij rechtstreeks contact met jouw organisatie
wensen op te nemen.
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◦◦

In het invulveld ‘Openbaar vervoer’ geef je aan hoe jouw organisatie te bereiken is.

•

Communicatiegegevens
◦◦ Hier geef je onder andere het telefoon- en faxnummer, e-mailadres en website in. Je kunt altijd meerdere
data toevoegen.
◦◦ Let op: Bij de telefoonnummers enkel spaties gebruiken.

•

Openingsuren
◦◦ Hier kun je de openingsuren van je organisatie weergeven. Je kunt een keuze maken uit types openingsuren.

◦◦
•
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Let op: Eerst type aanduiden, anders zal dit niet zichtbaar worden.

Werking en doelgroep
◦◦ De algemene werking, werkingstaal, taalaanbod, doelgroep en voorwaarden, betalingswijze kunnen hier opgegeven worden.
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•

Werkingsgebied
◦◦ Geef hier aan waar de organisatie werkzaam is. Gebruik de locatieboom om de desbetreffende gemeenten,
provincies, … aan te duiden.

•

Rubrieken, trefwoorden
◦◦ Selecteer in de inhoudstafel onder welke rubriek jouw organisatie valt. Het is belangrijk om dit correct in te
vullen zodat uw organisatie gemakkelijk terug te vinden is wanneer men specifiek binnen deze (sub)rubriek
op zoek is naar informatie.

•

Administratieve informatie
◦◦ Het ondernemingsnummer en juridisch statuut kunnen hier worden opgegeven.

•

Bijzonderheden

•

Auteursinformatie
◦◦ Geef hier aan wie de inhoud aanmaakte.

•

Publicatie-opties.
◦◦ Moderatornotities. Hier kun je uitleg geven bij de wijzigingen die je maakte. Dit helpt andere auteurs jouw
beweegredenen te begrijpen.

Deze gegevens kunnen optioneel ingevuld worden, hoe gedetailleerder de informatie des te gemakkelijker een bezoeker van
de databank kan achterhalen hoe en waarvoor men bij jouw organisatie terechtkan.
Vergeet de gegevens niet op te slaan. De coördinatoren bekijken zo snel mogelijk jouw aanpassingen en keuren deze goed. Deze
zullen dan online gepubliceerd worden.

Relaties met activiteiten
Als de organisatie(s) die jij beheert (al dan niet samen met een andere organisatie) een activiteit organiseert, kun je een relatie
aanmaken tussen jouw organisatie en de desbetreffende activiteit.
Let op: Je kan enkel relaties leggen als je eigenaar bent van de organisatiefiche.
De activiteiten die voorlopig aangemaakt kunnen worden zijn: Begeleid zelfstandig wonen (BJB), Bezoekruimte, Crisisbegeleiding gezinnen, Palliatief supportteam, Telefonische hulpverlening en Woonbegeleiding jongeren.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Ga naar de fiche van de organisatie waaraan je een activiteit wil koppelen.
Hier kun je de volgende acties uitvoeren: 1) een relatie aanmaken tussen een (bestaande) organisatie en (bestaande) activiteit
en 2) een nieuwe activiteit toevoegen.

1.

Relatie aanmaken tussen een (bestaande) organisatie en (bestaande) activiteit:

Wil je de activiteit van een andere organisatie koppelen aan jouw eigen organisatiefiche? Volg dan deze stappen:
◦◦ Zoek de organisatie op die een activiteit uitoefent waarmee je een relatie wilt leggen. Tik de naam van de
organisatie in via het invulveld. Een autosuggestielijst zal jou helpen om de organisatie terug te vinden.
◦◦ Als de zoekopdracht resultaat oplevert, zullen er één of meerdere organisaties waaraan activiteiten gekoppeld
zijn verschijnen in de resultatenlijst.
◦◦ Klik op de link ‘bekijken’ als je de gegevens over de activiteit online wilt bekijken. Als je op de fiche van de
organisatie komt, klik dan door naar ‘activiteiten en contactpersonen’.
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◦◦

Klik op de link ‘kiezen’ als je in een volgende stap een relatie met deze activiteit wil leggen.

◦◦

Na goedkeuring door de coördinatoren zal een link worden gelegd tussen de bestaande activiteit en jouw
organisatie.
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2.

Nieuwe activiteit toevoegen:
◦◦

Via de navigatiebalk links vul je alle gegevens in m.b.t. de activiteit van jouw (en eventueel ook andere) organisatie.
•
Basisinformatie
•
Adresgegevens
•
Communicatiegegevens
•
Werking & doelgroep
•
Openingsuren
•
Gestructureerd werkingsgebied
•
Auteursinformatie
•
Publicatie-opties

◦◦

Sla de gegevens op. De coördinator zal deze zo snel mogelijk goedkeuren.

Relaties met andere organisatie
Als de organisatie(s) die jij beheert een moeder- of zusterorganisatie is van of een samenwerkingsverband heeft met een andere
organisatie, kun je deze relatie aanmaken via de Sociale Kaart.
Let op: Je kan enkel relaties leggen als je eigenaar bent van de organisatiefiche.

Wil je een relatie met een andere organisatie toevoegen? Volg dan deze stappen:
◦◦ Zoek en kies de organisatie waarmee je een relatie wil leggen.
◦◦ Tik de naam van de organisatie in via het invulveld hieronder. Een autosuggestielijst zal jou helpen om de
organisatie terug te vinden.
◦◦ De organisatie(s) verschijnen in een resultaatslijst. Klikken op de link ‘bekijken’ toont de online gegevens van
de betrokken organisatie.
◦◦ Klikken op de link ‘kiezen’ brengt jou naar de volgende stap in het leggen van een relatie. Dan kan je kiezen
welk relatietype er is tussen jouw organisatiefiche en de geselecteerde organisatiefiche: moederorganisatie,
dochterorganisatie, samenwerkingsverband.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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◦◦

Klik op de knop ‘Relatie toevoegen’. De organisatie waarmee je een relatie wil maken, zal op zijn profiel een
melding krijgen dat er een relatie werd aangevraagd en kan deze goed- of afkeuren. Ook coördinatoren van
de Sociale Kaart kunnen relaties goed-of afkeuren.

◦◦

Let op: Wees aandachtig over welke organisatie je het relatietype bepaalt. Steeds gaat het om de ‘gekozen’
organisatie (= gerelateerde organisatie) van waaruit de relatie gelegd wordt.

Relaties met personen
Hieronder zal duidelijk worden hoe jij één of meerdere contactpersonen kan linken aan de organisatie(s) die jij beheert.
Let op: Je kan enkel relaties leggen als je eigenaar bent van de organisatiefiche.

Hier kun je twee acties uitvoeren: 1) een relatie aanmaken tussen een (bestaande) organisatie en (bestaande) persoon en 2) een
nieuwe persoon toevoegen.

1.

Relatie aanmaken tussen een (bestaande) organisatie en (bestaande) persoon:

Wil je een persoon die al in de databank zit koppelen aan een eigen organisatiefiche die jij beheert? Volg dan deze stappen:
◦◦ Zoek de persoon die je wilt koppelen aan jouw organisatiefiche. Tik de naam van de persoon in via het invulveld. Een autosuggestielijst zal jou helpen om de juiste persoon terug te vinden.
◦◦ Als de zoekopdracht resultaat oplevert, zullen er één of meerdere personen verschijnen in de resultatenlijst.
Klik op de link ‘kiezen’ als je in een volgende stap een relatie wil leggen tussen jouw organisatie en deze
persoon.
◦◦ Na goedkeuring door de coördinatoren zal een link worden gelegd tussen de bestaande activiteit en jouw
organisatie.
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2.

Nieuwe persoon toevoegen:
◦◦
◦◦

Dit doe je voor jezelf als professionele hulpverlener als je zichtbaar gelinkt wil worden aan jouw organisatie.
Dit kun je ook doen om personen binnen uw organisatie aan te maken (om nadien een relatie te leggen tussen
die persoon en de organisatie).
Via de navigatiebalk links vul je alle gegevens in m.b.t. de persoon gelinkt aan jouw (en eventueel ook andere)
organisatie.

•
•

Het systeem zoekt of die persoon reeds bestaat of niet, dit is de standaardprocedure.
Indien deze persoon niet bestaat, dan maak je effectief een nieuwe persoon aan.

◦◦

Maak de nieuwe persoonsfiche aan. Let op: Bij het luik ‘Persoonlijke gegevens’ gaat het over gegevens die
niet gepubliceerd worden. Van zodra je een relatie legt met een organisatie zullen er bijkomende functie-en
communicatiegegevens worden ingevoerd die specifiek professionele gegevens bevatten.

◦◦
◦◦

Sla de gegevens op. De coördinator zal deze zo snel mogelijk goedkeuren.
Let op: Als je een persoonsfiche aanmaakt gaat het niet over het maken van een account (inloggegevens). Het
gaat louter over een contactpersoon (persoonsfiche) die gelinkt is aan de organisatie.

De Sociale Kaart en Zorgzoeker
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Fichebeheerders
Meerdere ingelogde gebruikers kunnen dezelfde organisatiefiche beheren. Als fichebeheerder ben jij de enige die hen deze
rechten kan toekennen. De medebeheerders kunnen dan wijzigingen in de kladversie aanbrengen en relaties met activiteiten,
andere organisaties en personen.

Er zijn twee manieren waarop je een beheerder kunt toevoegen:
1.

Klik op “Beheerder” toevoegen.

2.

Klik op de knop “Fiche-medebeheerder” toevoegen.

Tablet en smartphone
Ook op een tablet en smartphone kun je de Sociale Kaart raadplegen. Je kunt een zoekopdracht uitvoeren als bezoeker. Het is
niet mogelijk om in te loggen op je account.
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Sociaal Brussel Online
Algemeen

Sociaal Brussel Online (www.sociaalbrussel.be) wil een toegangspoort zijn tot het volledige Brusselse
welzijnsaanbod.
De Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige organisaties worden er zowel in het Nederlands als het
Frans beschreven. Hiervoor werkt de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) samen met het
Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS), de centrale beheerder
van dit project, en het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG).
Sociaal Brussel Online ging van start in juni 2008 en geeft momenteel naast de algemene
welzijnsvoorzieningen een overzicht van de Brusselse dienstverlening voor ouderen en thuislozen,
omtrent huisvesting, personen met een handicap, jongeren en gezondheid. In de loop van 2014 wordt
dit actueel en zo volledig mogelijk overzicht uitgebreid tot alle domeinen.

De openingspagina van www.sociaalbrussel.be. Wanneer je in het blauwe vlak op de tekst naar
keuze klikt, kan je aan de slag in de gekozen taal.

De website is volledig tweetalig. Alle informatie over een organisatie wordt vertaald (behalve de
officiële benaming van eentalige organisaties).
Sociaal Brussel fungeert als een portaalsite. Vanuit de fiches wordt doorgelinkt en doorverwezen naar
meer gedetailleerde informatie wanneer de gegevens niet voldoende zouden zijn.
Er is rekening gehouden met de personen met een handicap. Sociaal Brussel heeft het Anysurfer-label
toegekend gekregen.
Sociaal Brussel Online
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De opbouw bestaat uit een boomstructuur van thema’s uit de welzijnssector met daaronder subthema’s
en tenslotte categorieën. Een categorie is de kleinste eenheid (of met andere woorden aan dit thema
worden organisaties gekoppeld).
Elke organisatie beschikt over een individuele fiche, deze bevat onder andere:
Naam
Adres
Activiteiten
Doelgroep
Werkgebied
Taalaanbod
...

Wanneer je links boven op ‘Français’ klikt, krijg je de vertaling van de gegevens in het Frans te zien.
Om terug te keren naar het Nederlands klik je op de nieuwe fiche op ‘Nederlands’.

48

BWR - Wegwijs in het Brussels Welzijn

Zoeken
Zoals je aan de beginpagina van Sociaal Brussel kan zien, zijn er verschillende manieren om je informatie
te zoeken. Je kan zoeken op de naam van een organisatie. Een aantal thema’s kunnen je in je zoektocht
leiden. Je kan een zoekterm gebruiken of een gedetailleerde zoekopdracht uitvoeren.
De resultaten kan je nog verfijnen door zoekfilters te gebruiken.

Zoeken op naam
Wanneer je de naam van een organisatie kent, kan je de gegevens ervan opzoeken via deze naam.
Hiervoor gebruik je vak 1 op de startpagina.

Je voegt een naam van een organisatie in (1).
De zoekmachine is voorzien van een aanvulfunctie, bij het invullen van enkele letters worden suggesties
getoond. Je selecteert de juiste suggestie (2) en klikt op ‘Opzoeken’ (3).
Kies steeds een suggestie
Als je niets aanduidt in het vak van de suggesties (2) en je klikt op ‘Opzoeken’ (3) volgt er geen
resultaat. Let er dus op dat je steeds een van de suggesties kiest. Indien er geen suggesties verschijnen
wil dat zeggen dat Sociaal Brussel geen organisaties met de ingegeven naam heeft gevonden.
Sociaal Brussel Online
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Je zoekt Huurdersunie Noordwijk
•

Typ op de startpagina in het vak ‘1 Op naam’ in het bovenste vak ‘Opzoeking van organisatie’ de
term ‘huurders’.

•

In het vak eronder ‘Lijst van de organisaties’ verschijnen de organisaties met ‘huurders’ in hun
naam of bijnaam. Ga de lijst van suggesties af door op de pijltjes rechts van de lijst te klikken. Klik
op ‘Huurdersunie Noordwijk’ wanneer je deze ziet.

•

Klik op ‘Opzoeken’.

Je krijgt de gegevens van de Huurdersunie Noordwijk te zien.

Geleid zoeken
Het geleid zoeken gebeurt via de thema’s rechts bovenaan op de beginpagina (vak 2).
Op dit ogenblik zijn reeds achttien thema’s ontsloten, gaande van Kinderen en Jongeren (3 - 18 jaar)
tot Personen met een handicap.

Deze thema’s zijn het startpunt, ze zijn verder onderverdeeld in subthema’s (1) met eventuele uitleg
(2). Deze uitleg komt tevoorschijn wanneer je met je muis over het thema gaat.
Wanneer je verder klikt kom je uiteindelijk terecht op een lijst met organisaties die onder deze thema’s
thuishoren.
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Je zoekt wie je kan helpen met transithuisvesting
•

Klik op de startpagina in het vak ‘2 Via een sector’ op de sector ‘Huisvesting’.

•

Er verschijnt een lijst van categorieën verwant met huisvesting. Hieronder vinden we ‘Tijdelijke
huisvesting’. Klik op deze categorie.

•

Deze categorie is weer onderverdeeld in een aantal categorieën. Klik hier op ‘Transithuisvesting’.

Er verschijnt een lijst van organisaties die zich bezig houden met transithuisvesting. Klik op de naam
van de organisatie waarover je meer wil weten.

Zoeken via een zoekterm
Je kan ook zoeken via een zoekterm. Dat kan een algemene term, een woord zijn, dat gerelateerd is
aan de informatie die je zoekt. Je geeft in het derde vak op de startpagina het woord in (1) en klikt op
‘Opzoeken’ (2).
Je kan als resultaat een lijst krijgen van organisaties ofwel een aantal categorieën waaronder een lijst
van organisaties of subcategorieën horen.

Je zoekt een organisatie omtrent huren
•

Typ op de startpagina in het vak ‘3 Via een zoekterm’ bij ‘Opzoeking via zoektermen’ de term
‘huren’.

Sociaal Brussel Online
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•

Klik op ‘Opzoeken’.

Er verschijnt een lijst van organisaties die zich bezig houden met huren. Klik op de naam van de
organisatie waarover je meer wil weten.

Gedetailleerd zoeken
Het is ook mogelijk om te zoeken op basis van meerdere criteria. Hiervoor klik je op vak 4 van de
startpagina op de knop ‘Zoeken op meerdere criteria’.

Je komt terecht op een pagina waar je verschillende parameters kan invullen, waar het zoekresultaat
rekening mee moet houden. Wanneer je meerdere parameters invult, wordt er gezocht naar organisaties
die aan alle ingevulde criteria voldoen.
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Je kan een of meerdere velden invullen.
Wanneer je alle parameters waarop je wenst te zoeken hebt ingegeven, klik je onderaan op de knop
‘Zoeken’ en het resultaat van je zoekopdracht zal verschijnen.
Je zoekt een lokaal dienstencentrum waar je in het Arabisch terecht kunt
•

Selecteer ‘Arabisch’ in het vak ‘Taalaanbod’.

•

Selecteer ‘Lokaal dienstencentrum’ in het vak ‘Erkend als’.

•

Klik op ‘Zoeken’.

Je krijgt een lijst van lokale dienstencentra waar je in het Arabisch terecht kunt.

Je zoekt een restaurant voor senioren dat zich in de Viaductstraat bevindt
•

Selecteer ‘Ouderen’ in het vak ‘Toegang tot de sectoren’.

•

Selecteer ‘Sociale Restaurants’ dat tevoorschijn is gekomen in het vak ‘Lijst van categorieën’.

•

Schrijf ‘viaduct’ in het vak ‘Zoeken op een straat’.

•

Selecteer ‘Viaductstraat’ dat tevoorschijn is gekomen in het vak ‘Lijst van de straten’.

•

Klik op ‘Zoeken’.

Je krijgt ‘Gemeente Elsene -resto-club Malibran’ als zoekresultaat. Als je hierop klikt, krijg je de
gegevens van deze organisatie te zien.

Gebruik van zoekfilters
Om je zoekresultaten te verfijnen kan je zoekfilters toepassen, ze bevinden zich links op het scherm. De
mogelijke filters zijn taalaanbod (1), vestigingsplaats (2) of werkingsgebied (3).

Sociaal Brussel Online
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Met de filter taalaanbod kan je opteren om enkel het Nederlandstalige of enkel het Franstalige of het
volledige aanbod (beide aanvinken) te zien.
De filter vestigingsplaats geeft je de mogelijkheid om enkel organisaties die gelegen zijn in bepaalde
gemeentes te kiezen.
De filter werkingsgebied zorgt ervoor dat je een selectie kan maken van organisaties op basis van de
gemeenten waarin ze actief zijn.
Je zoekt een Nederlandstalige organisatie uit Etterbeek in verband met huisvesting
•

Je schrijft op de startpagina in het vak ‘3 Via een zoekterm’ in het veld ‘Opzoeking via zoektermen’
‘Huisvesting’.

•

Er verschijnt een pagina met onderliggende sectoren. Links op deze pagina selecteer je
‘Nederlandstalig aanbod’ door ‘Franstalig aanbod’ uit te vinken.

•

Daaronder kies je de gemeente waar de organisaties moeten gelegen zijn. In het tabblad ‘Bevindt
zich in’ vink je de gemeente ‘Etterbeek’ aan.

•

Je klikt bovenaan op ‘Filter toepassen’.

De lijst met Nederlandstalige organisaties uit Etterbeek die werken rond huisvesting verschijnt. Klik
op de naam van de organisatie waarover je meer wil weten.
De zoekfilters blijven actief
Wanneer je een zoekfilter gebruikt, blijft deze actief bij een volgende zoekopdracht. Houdt hier dus
rekening mee. Vergeet niet de filter uit te schakelen bij een volgende zoekopdracht.

Functionaliteiten
Er zijn veel mogelijkheden met de gegevens die je vindt op Sociaal Brussel. Je kunt ze afdrukken, de
gegevens in een Excel-tabel opslaan of doormailen naar een iemand anders.

Een fiche afdrukken
Om een fiche af te drukken, klik je op het icoontje van de printer rechts bovenaan de fiche.
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Zoekresultaten bijhouden in het mandje
Je kunt je zoekresultaten opslaan in een mandje, dat je later opnieuw kunt raadplegen. Daarnaast kan je
deze selectie afdrukken. Tevens kan je de contactgegevens van de organisaties uit je mandje exporteren
naar MS Excel.
Om een organisatie en een lijst van organisaties aan het mandje toe te voegen klik je rechts op het
mandjesicoon ‘Toevoegen aan mijn selecties’ (1) .
Wanneer de organisatie of de lijst van organisaties is toegevoegd zal dit bovenaan de pagina in een
groen vak verschijnen.

Om de inhoud van je mandje te bekijken klik je rechts bovenaan de pagina op ‘Mijn selecties tonen’ (2).
Er verschijnt een overzicht van de organisaties die in je mandje steken.
Je kunt de gegevens van deze organisaties afdrukken. Hiervoor klik je op het symbool van de printer
rechts van de organisatie.
Ook kan je de contactgegevens van de organisaties die in je mandje steken naar een MS Excel-bestand
exporteren. Hiervoor klik je rechts op ‘Naar Excel exporteren’.

Er komt een pop-up die vraagt of je het bestand wil openen of opslaan. Standaard zal hij het openen.
Klik op ‘OK’.

Sociaal Brussel Online

55

De contactgegevens van de organisaties uit je mandje worden nu in een Excel-tabel getoond.

Je wil alle ouderenorganisaties aanschrijven
•

Klik op de startpagina in het vak ‘2 Via een sector’ op de sector ‘Ouderen’.

•

Er verschijnt een lijst van categorieën verwant met ouderen. Hieronder vinden we ‘Sociaal leven
ouderen’. Klik op deze categorie.

•

Deze categorie is weer onderverdeeld in een aantal categorieën. Klik hier op ‘Ouderenorganisaties’.

•

Je krijgt een lijst van alle ouderenorganisaties.

•

Je klikt rechts op ‘toevoegen aan mijn selecties’.

•

Dan klik je bovenaan op ‘Mijn selecties tonen’.

•

Je ziet je selecties met daarin de net toegevoegde organisaties. Je klikt rechts op ‘Naar Excel
exporteren’.

•

Er verschijnt een pop-up, waarin ‘Openen met Microsoft Office Excel’ is aangeduid. Klik op ‘Ok’.

•

De adressen van de ouderenorganisaties openen in een Excel-tabel. Deze tabel kan je bewaren en
gebruiken om etiketten te maken.

(Meer informatie hierover vind je op: http://office.microsoft.com/nl-nl/word/HP051871341043.aspx)
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Een fiche naar een vriend sturen
Het mogelijk om de informatiepagina van een organisatie via e-mail door te sturen naar jezelf of iemand
anders. Hiervoor klik je op ‘naar een vriend sturen’ rechts op de pagina.

Er verschijnt een formulier dat je invult en de pagina wordt samen met je (eventuele) opmerking naar
de bestemmeling verzonden.

Fouten melden
Het kan altijd gebeuren dat de informatie op Sociaal Brussel niet juist is. Het CMDC, de beheerder van
de gegevens, kan zich vergist hebben of de gegevens kunnen veranderd zijn. Daarom is het mogelijk
om onjuistheden, onvolledigheden en commentaar te sturen naar Sociaal Brussel.
Om een fout te melden klik je rechts van de fiche van de organisatie waar je een fout wilt van melden
op ‘Foutmelding verzenden’.

Er verschijnt een formulier waar je je naam, e-mailadres en je opmerking invult. Wanneer je op
‘Verzenden’ klikt, wordt het naar het CMDC, de beheerder van Sociaal Brussel, gestuurd die de
opmerking verder zal behandelen.
Sociaal Brussel Online
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Andere informatiebronnen
Algemeen
Naast het Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker en Sociaal Brussel Online zijn er nog andere
bronnen om informatie over de Brusselse welzijnssector te vinden. Op de volgende pagina’s geven we
enkele interessante websites.

Vlaamse GemeenschapsCommissie
De website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevat een uitgebreid informatieluik over
Welzijn, Gezondheid en Gezin, waar je via een duidelijke link in hun menu terechtkomt
(www.vgc.be/welzijn+en+gezondheid).

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De agenda en verslagen van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en meer informatie vind
je op hun eigen website (www.raadvgc.be)

Andere informatiebronnen
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Andere Brusselse overheden
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.brussel.irisnet.be) biedt ruime informatie
over leven in Brussel met thema’s als gezondheid, huisvesting, werken, beroepsopleiding,...

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in
hoofdzaak bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden ‘gezondheidszorg’ en ‘bijstand aan
personen’ met betrekking tot maatregelen die rechtstreeks op personen toepasselijk zijn en instellingen
die wegens hun organisatie niet uitsluitend tot de Vlaamse of de Franse Gemeenschap behoren
(openbare instellingen, zoals de OCMW’s en de openbare ziekenhuizen, rusthuizen, privé-instellingen
die geen keuze hebben gemaakt tussen beide Gemeenschappen,...) Hun website (www.ccc-ggc.irisnet.
be) biedt meer informatie hierover.

Commission Communautaire Française
De Commission Communautaire Française (Cocof) (www.cocof.be) is de franstalige tegenhanger van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Informatie over de Brusselse gemeentes en hun diensten (o.m. OCMW) vind je naast de specifieke
gemeentelijke websites ook op de website van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.avcb-vsgb.be).

De Brusselse OCMW’s
De Brusselse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn hebben een gezamelijke website
(www.ocmw-info-cpas.be) waar je informatie vindt over de bijstand en diensten van de 19 Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast
bevat het een overzicht geven van de voornaamste wetgeving die van toepassing is op de OCMW’s.
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Brusselse informatiebronnen
Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) verzamelt allerhande cijfermateriaal over
Brussel. Deze zijn terug te vinden op hun website (www.bisa.irisnet.be/nl/themas) en worden verwerkt
in allerhande publicaties, die je onder meer via de website raadpleegt of bestelt.

Wijkmonitoring
De Wijkmonitoring (www.wijkmonitoring.irisnet.be) is een interactief instrument voor de opvolging van
de 145 wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wijken, ontworpen als stedelijke observatieeenheden, geven een gedetailleerd zicht op het gewestelijk grondgebied op een fijnere schaal dan
de gemeenten. De bedoeling van de Wijkmonitoring is het ter beschikking stellen van een selectie
indicatoren die de dynamiek binnen en de verschillen tussen de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aantonen. Interactieve kaarten, tabellen en grafieken illustreren de toestand van de wijken
voor verschillende thema’s : demografie, arbeidsmarkt, huisvesting,...

Andere informatiebronnen
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Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad is de studiedienst van de
diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Op hun website (www.observatbru.be) vind je alle informatie over hun opdrachten, projecten, publicaties
en geactualiseerde gegevens inzake gezondheid en armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zij staan in voor het bekende Brusselse armoederapport en de Welzijnsbarometer.
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Brudoc
Brudoc (www.brudoc.be) is de documentatiecatalogus van het Centrum voor Maatschappelijke
Documentatie en Coördinatie (CMDC). Het bestrijkt de Brusselse welzijns- en gezondheidssector en
bevat de bibliografische referenties van meer dan 5000 documenten die je in het CMDC kan raadplegen.

Brio
Bij het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) (www.briobrussel.be) kan je
terecht voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken met betrekking
tot Brussel en de omliggende gemeenten.

Andere informatiebronnen
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Brussels Studies
Brussels Studies (www.brusselsstudies.be) is het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek
over Brussel met artikels in het Nederlands, Frans en Engels.

Vlaamse overheid
Ook de Vlaamse overheid biedt bijzonder veel informatie aan. Houd er wel rekening mee dat zij zowel
gegevens over de Vlaamse Gemeenschap (met inbegrip van de Brusselse Vlamingen) als het Vlaams
Gewest (dus niet het Brussels Gewest) verzamelen.

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Een ruim informatieaanbod vind je op de website van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin van de Vlaamse Overheid (www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid).
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Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Het kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (www.kenniscentrumwvg.be) levert inhoudelijke
ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding en beheersmonitoring van het beleidsdomein.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en
gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en
van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Studiedienst van de Vlaamse Regering
De studiedienst van de Vlaamse Regering (www.vlaanderen.be/svr) verzamelt cijfers over het hele
beleid, waar onder meer ook Welzijn en Kansarmoede onder vallen.

Andere informatiebronnen
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Vlaams Parlement
De agenda en verslagen van het Vlaams Parlement en meer informatie vind je op hun eigen website
(www.vlaamsparlement.be)

Federale overheid
Informatie over de federale materies zijn raadpleegbaar vanaf de portaalsite van de federale overheid
(www.belgium.be/nl).

66

BWR - Wegwijs in het Brussels Welzijn

Andere Bronnen
Rechtenverkenner
De rechtenverkenner (www.rechtenverkenner.be) geeft u een online overzicht van sociale rechten.

Andere informatiebronnen
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Tot slot
Veelgestelde vragen
Hoe komt mijn organisatie in deze gidsen?
Als uw organisatie actief is in de welzijnssector en u uw aanbod via deze projecten bekend wilt maken,
vul dan onderstaand formulier in, neem contact met ons op via soka@bwr.be of telefoneer naar
02/413.01.45. We helpen u dan verder.

Wat kost dit?
De vermelding in onze gidsen, zowel het Zakboekje als de websites Sociale Kaart, Zorgzoeker of Sociaal
Brussel Online, is gratis.

Moet ik mijn informatie op al deze projecten apart onderhouden?
Neen. De BWR probeert iedereen zo breed mogelijk te informeren over het welzijnsaanbod, maar u
moet ons maar één keer de informatie over uw organisatie aanreiken. Het volstaat om uw gegevens op
de Interprovinciale Sociale Kaart op geregelde tijdstippen te actualiseren. Wij zorgen er dan voor dat
deze informatie wordt doorgestuurd naar de andere projecten. U speelt ons één keer uw gegevens door,
bv. met het onderstaand formulier, en wij zorgen ervoor dat ze op vier plaatsen zichtbaar zijn.

Waarom al deze verschillende projecten?
Waarom zijn er zoveel verschillende projecten? Kunnen al deze gegevens niet samengevoegd worden?
Helaas niet. In deze projecten werken we met verschillende partners die elk een deel van de gegevens
aanleveren en waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tevens is het onmogelijk om deze extra gegevens
samen te voegen. Zo beschikken we wel over de gegevens van de Franstalige welzijnsvoorzieningen
en de Nederlandskundige gezondheidsvoorzieningen in Brussel, maar niet over die van de Franstalige
gezondheidsvoorzieningen in Brussel.

Meer informatie
Wenst u meer informatie of heeft u opmerkingen dan kan u ons contacteren via soka@bwr.be of
telefoneer naar 02/413.01.45.
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Formulier voor opname of aanpassingen in de gidsen
Ja, vermeld mijn organisatie in het Brussels Zakboekje

onze gegevens staan nog niet in het Zakboekje
we willen onze gegevens in het Zakboekje corrigeren
naam organisatie: ......................................................................................................................................................
straat: ................................................................................................................... nr.: ..............................................
postcode: .............. gemeente: ..................................................................................................................................
telefoonnummer: ....................................................... faxnummer: ...........................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................................................
Website: ....................................................................................................................................................................
Openingsuren: ...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Rubriek waaronder onze organisatie wenst opgenomen te worden: ........................................................................
Korte omschrijving:

Contactpersoon: ........................................................................................................................................................
Telefoon of e-mailadres contactpersoon: ..................................................................................................................
Gelieve terug te sturen naar:
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad - Zakboekje
Lakensestraat 76, bus 3 • 1000 Brussel
fax: 02/414 17 19 - e-mail: soka@bwr.be

Meer informatie
Meer informatie over de informatiegidsen over het Welzijn in Brussel vind je op de website van de
BWR. Je surft naar www.bwr.be en daar klik je op het tabblad ‘Info’.

In dit onderdeel vind je ook de laatste versie van deze handleiding. Door erop te klikken kan je ze
downloaden.

Tot slot
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