Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn van
Sint-Jans-Molenbeek

Editie 2012

Activiteits
domeinen

Inhoudstafel

2

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

						
EDITORIAAL				

Pagina’s
4

1. Inleiding					
5
		
2. Doelstellingen en werking van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 		
				
2.1 Opdrachten
6
				
2.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
7		
				
2.3 De algemene sociale dienst
8
				
2.4 Ombudsdienst
9
3. Budget			
3.1 Recht op maatschappelijke integratie
				
3.2 Equivalente sociale bijstand
				
3.3 Het traject voor maatschappelijke integratie
				
3.4 Bedragen van de bijstand
				
3.5 Aanvullende financiële bijstand
				
3.6 Procedure voor de aanvraag van (financiële) bijstand bij het OCMW
				
3.7 Schuldbeheer en -bemiddeling
						
4. Gezondheid		
4.1 Toegang tot gezondheidszorg
				
4.1.1 Medische kaart
					
4.1.2 Dringende medische hulp voor illegalen
				
4.2 Medische huizen en centra
					
4.2.1 Maison médicale du Vieux Molenbeek
					
4.2.2 La Médicale Avicenne
					
4.2.3 Norman Bethune
					
4.2.4 De Brug - La Passerelle
					
4.2.5 Le Renfort
					
4.2.6 Le Maritime
					
4.2.7 Medisch centrum “Fulton”
					
4.2.8 Medisch centrum “Delaunoy”
					
4.2.9 Medisch centrum van Molenbeek
					
4.2.10 Dental Clinics
					
4.2.11 Foyer - Centrum voor prenatale zorgen
					
4.2.12 Medisch en tandheelkundig centrum van Ribaucourt
					
4.2.13 Tandheelkundig centrum Karreveld
					
4.2.14 Médinuit
				
4.3 D’Ici et d’Ailleurs
				
4.4 Steunpunt van het LAMA-project
				
4.5 Le Pont
				
4.6 Gezinsplanning ROSA van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen
				
4.7 Kind en Gezin
5. Derde leeftijd
				
				
				
				
			
6. Jongeren		
				
				
				
				
				
				
		

10		
11
12
12
13		
13		
14		
16		
16
17
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24		
24		
24		
25		

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Rust- en verzorgingstehuis “Residentie Arcadia”
Thuiszorg
Ontmoetingscentrum Marie-José
Kangoeroewoningen
Infor-Homes en Home-Info

26		
28
29
30
31		

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
Centrum voor vakantie en bosklassen ”la CLES des Ardennes”
L’Oranger
La Goutte d’Huile
Notre Coin de Quartier
Vormingscentrum Foyer
T-Impact

32
33		
34
34		
35
35		
35		

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

						
7. Opleiding en tewerkstelling
				
7.1 Cel Studies en Opleidingen
				
7.2 Cel Werk
				
7.3 Cel Artikel 60
				
7.4 Bureau voor Talen en Hulp bij het Schrijven
				
7.5 Tot Uw Dienst
				
7.6 Greenworks
				
7.7 Lokale Missie van Molenbeek
				
7.8 Molenbeek Formation
				
7.9 Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
				
7.10 Plaatselijk Economieloket van Molenbeek
				
7.11 Lire et Ecrire
				
7.12 Vormingscentrum Bonnevie
				
7.13 Formation Insertion Jeunes
				
7.14 JES
				
7.15 Le Piment
				
7.16 Agentschap Actiris
				
7.17 Atelier Groot Eiland vzw
						
8. Sociale ontplooiing
				
8.1 Dienst Cultuur en Vrije Tijd
				
8.2 Informaticaruimtes
				
8.3 Huis van Culturen en Sociale Samenhang
				
8.4 Molenbeek-CBSU-Sport
				
8.5 SAMPA
				
8.6 Amphora vzw
				
8.7 De Groene Poort - Snijboontje
				
8.8 Solidarité Savoir
				
8.9 Caritas Molenbeek
				
8.10 Randstad
				
8.11 De Welvaartkapoen
				
8.12 Foyer VZW
				
8.13 Regionaal Integratiecentrum Foyer
				
8.14 Archipel - Welkom
						
9. Huisvesting		
9.1 Onthaaltehuis “De Relais”
				
9.2 Cel Huisvesting
				
9.3 Sociaal verhuurkantoor – La MAIS vzw
				
9.4 Origine et Habitat: mode d’emploi
				
9.5 CVBA ”Le Logement Molenbeekois“
				
9.6 La Rue
				
9.7 Buurthuis Bonnevie
10. Energie			
				
				
11. Bijstand in natura
				
				
				

Pagina’s
36
37
37
38		
39		
39
40
41		
41		
42		
42		
43		
43		
44		
45		
45		
45		
46		
47		
47		
48		
48		
48		
49		
49		
50		
50
51		
51
52
53		
54		
55		
55		
56		
56		
57
57

10.1 Cel Energiepreventie
10.2 Het Energiekrediet

58		
59		

11.1
11.2
11.3
11.4

60		
61		
61
62

Déma-R-âges
Snijboontje
Restaurant ”Les Uns et les Autres“
Oxfam-Solidariteit

12. Conclusie				

63

Index						
Woordenlijst en algemene gegevens van het OCMW

64
73

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be

3

Editoriaal

4

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Beste burger,
De manieren waarop sociale beleidsmaatregelen tot stand komen, zijn geëvolueerd in functie
van de Staatsopdrachten, waarbij de missie van maatschappelijk welzijn van het OCMW
erin bestaat eenieder te helpen een leven te leiden met een grotere zelfontplooiing en meer
onafhankelijkheid. Het doel is om bij te dragen tot de verbetering van het individuele welzijn en
van de levensomstandigheden van de burgers, sociale uitsluiting te voorkomen, sociale cohesie te
vergroten en armoede een halt toe te roepen.
Het blijkt noodzakelijk om informatie te verspreiden en de functies van het OCMW bekend te
maken. Het OCMW is als organisme essentieel voor het uitwerken en uitvoeren van opdrachten van
sociale coördinatie, sociale bescherming en inkomensherverdeling.
”Het publiek informeren over de verschillende soorten hulp die het verstrekt“, zoals de organieke
wet betreffende OCMW’s (art. 60 bis) het bepaalt, is een belangrijk element in het voeren van
moderne overheidsacties. Deze informatieplicht wordt vervuld door het publiceren van deze
brochure, die bestemd is voor de burgers, of ze nu gebruiker van het OCMW van Sint-JansMolenbeek zijn of niet.
In onze gemeente wemelt het van de sociale initiatieven, zowel publiek als privé, die zich blijven
ontwikkelen en aanpassen om zo goed mogelijk aan de behoeften van de bevolking te voldoen.
Deze rijkdom blijft al te vaak miskend.
Deze brochure heeft dan ook tot doel de burger in staat te stellen gemakkelijk zijn weg te vinden in dit overvloedige
aanbod van diensten.
Door de omvang en verscheidenheid van het aanbod konden de auteurs niet volledig zijn. Ze hebben keuzes moeten
maken en hebben hierbij gekozen voor de originele optie om OCMW-diensten en verenigingsinitiatieven naast
elkaar voor te stellen wanneer deze ook op eenzelfde terrein werkzaam zijn. Deze keuze is op symbolische wijze
origineel omdat men zo de oude steriele kloof, ja zelfs tegenstelling, tussen het handelen van overheid en vzw’s wil
overstijgen.
We willen van deze gelegenheid ook graag gebruikmaken om onze erkentelijkheid te betuigen aan de werknemers
binnen de diverse OCMW-diensten, die dagelijks en ver van de mediaschijnwerpers kwaliteitswerk leveren ten
voordele van onze medeburgers. Een moeilijk en onvoldoende gewaardeerd werk, zonder hetwelk een groot aantal
bestaansonzekere personen geen uitweg meer zouden zien uit hun moeilijkheden.
Christian Magérus,

Philippe Moureaux,

Voorzitter van het OCMW
van Sint-Jans-Molenbeek

Burgemeester
van Sint-Jans-Molenbeek

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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1. Inleiding

De afgelopen jaren zijn de taken
van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van SintJans-Molenbeek voortdurend in
aantal blijven toenemen en aan
belang blijven winnen. Het gaat
nu over veel meer dan het geven
van het leefloon.
Eén van de prioriteiten van het
sociale beleid dat het Centrum
voert, is momenteel de sociaalprofessionele integratie van de
begunstigden van het leefloon
of van de equivalente sociale
bijstand.

Het Centrum doet inspanningen
om aan zijn gebruikers twee
fundamentele dimensies van het
burgerschap en de menselijke
waardigheid te garanderen: deelname aan het gemeenschapsleven en ontwikkeling in ruime zin. Hierbij
komt ook de uitvoering van maatregelen om oudere personen toe te laten thuis te blijven, in het bijzonder
aan de hand van de thuisbezorging van maaltijden door het OCMW, de uitbreiding van de dienst Thuiszorg,
alsook intergenerationele maatregelen. Ten slotte zal het Centrum verder initiatieven ten voordele van alle
begunstigden blijven nemen in het kader van de strijd tegen de digitale kloof.
Het OCMW kan ondanks het uitgebreide assortiment diensten dat het aanbiedt, niet aan alle behoeften van
de inwoners van de gemeente beantwoorden. Vandaar dat de instelling samenwerkt met gemeentelijke of
private sociale initiatieven die haar actieterreinen vervolledigen.
Deze brochure wil een gids zijn om de OCMW-diensten voor te stellen die zich tot het publiek richten, alsook
bepaalde Molenbeekse verenigingen waarmee het OCMW overeenkomsten heeft afgesloten of nauw
samenwerkt. Wij hopen de lezer die een beroep wenst te doen op onze verschillende diensten aan de hand
van deze brochure wegwijs te maken.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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2. Doelstellingen en
werking van het OCMW
van Sint-Jans-Molenbeek
2.1 Opdrachten
“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.“
(Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976)
Om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op
maatschappelijke dienstverlening te waarborgen, werd er in elke Belgische gemeente een Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) opgericht.
De fundamentele regels van de opdracht en de werking van de OCMW’s werden vastgelegd in drie wetten:
• de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun die wordt verleend door de
OCMW’s;
• de organieke wet betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976;
• de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
De maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie zijn de middelen die
door de wetgever worden ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen (opnieuw) een leven leidt dat aan de
menselijke waardigheid beantwoordt.
”Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de
dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of
curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of psychologische aard zijn“. (Artikel 57, §1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s)
De dienstverlening die de OCMW’s aanbieden kan er dus op gericht zijn te verzorgen, te genezen of te
voorkomen, en kan van materiële, sociale, medische of psychologische aard zijn.
De dienstverlening gaat van financiële bijstand over tewerkstelling, thuiszorg, opname in rusthuizen
of verzorgingstehuizen tot schuldbemiddeling en psychologische en juridische bijstand. Het OCMW
onderzoekt elke vraag naar maatschappelijke bijstand en stelt de meest gepaste middelen voor om
hieraan te voldoen.
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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2.2 De Raad voor
Maatschappelijk Welzijn
Elk OCMW wordt beheerd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden om de zes jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad verkozen.
In Sint-Jans-Molenbeek is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verdeeld in verschillende gespecialiseerde
organen, waaronder het Vast Bureau, dat zich bezighoudt met de lopende zaken, en het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst, dat de beslissingen neemt betreffende de verzoeken tot bijstand.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek telt 13 leden en wordt geleid door de
Voorzitter, die verkozen wordt door de Raad.
De Voorzitter, momenteel de heer Christian Magérus, leidt de activiteiten van het OCMW en is belast
met het laten uitvoeren van de beslissingen. Hij vertegenwoordigt het OCMW in de gerechtelijke en de
buitengerechtelijke handelingen.
Onder het gezag van de Raad staan de Secretaris en de Ontvanger. De Secretaris van het OCMW van SintJans-Molenbeek is momenteel mevrouw Tina Martens en de Ontvanger is mevrouw Germaine De Villé.
De Secretaris leidt de administratie. Hij is het hoofd van het personeel. Hij woont zonder stemgerechtigd
te zijn de vergaderingen van de Raad bij. De Secretaris ziet toe op de naleving van de wetten in de
beslissingen die het OCMW neemt en ondertekent samen met de Voorzitter alle documenten die uitgaan
van het Centrum.
De Ontvanger is belast met het innen van de inkomsten en het vereffenen van de uitgaven van het OCMW.
Hij staat in voor het beheer van het patrimonium van het OCMW.
Bovendien dragen er meer dan 600 werknemers bij aan de goede werking van het OCMW: sociaal
assistenten, verpleegkundigen, administratieve agenten…

In januari 2012 was de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van
Sint-Jans-Molenbeek als volgt
samengesteld:
• De heer Christian Magérus, Voorzitter
• De heer Marc Dumont, Lid
• Mevrouw Dina Bastin, Lid
• De heer Alain Bultot, Lid

• De heer Joris Claessens, Lid
• Mevrouw Arlette De Backer, Lid
• De heer Pascal Gardinal, Lid
• De heer Azeddine Lizani, Lid
• De heer Lazare Mbulu Azanga, Lid
• De heer Luc Vanbutsele, Lid
• De heer Roland Vandenhove, Lid
• De heer Serge Verstraeten, Lid
• Mevrouw Tania Dekens, Lid

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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2.3 De algemene sociale dienst
Praktische informatie
• Algemene gegevens van het OCMW :
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.53.11
Fax: 02/412.53.53
• De sociale dienst van het OCMW is toegankelijk
van maandag tot en met vrijdag van 7.55 u tot 12 u
en van 12.30 u tot 16.45 u
(in juli-augustus van 7 tot 14 u)
• Sector Ossegem
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.53.46
Fax: 02/412.53.85
• Sector Historisch
Werkhuizenstraat 19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.47.70
Fax: 02/412.47.77
• Sector Hertogin
Delaunoystraat, 58-60
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/563.26.41
Fax: 02/563.26.90
• Sector Maritiem
Vandenboogaerdestraat 64-66
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/421.32.70
Fax: 02/421.32.71
• Sector Hoog
Gelukkige Grijsheidstraat 2A
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/481.99.95
Fax: 02/481.99.99
• Sector Gosselies
Gosseliesstraat 8
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/563.48.10
Fax: 02/563.48.11

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

De sociale dienst van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is
georganiseerd op basis van de woonplaats van de aanvrager.
De maatschappelijk werkers zijn verdeeld over 6 sectoren:
•
•
•
•
•
•

sector Ossegem;
sector Historisch;
sector Hertogin;
sector Maritiem;
sector Hoog;
sector Gosselies.

Om te weten te komen tot welke sector de aanvrager zich moet wenden
en wie zijn sociaal assistent is, volstaat het om naar het algemeen
nummer van het OCMW te bellen (02/412.53.11).
Elke werkdag is er een wachtdienst om ervoor te zorgen dat dringende
zaken zo snel mogelijk worden behandeld.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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2.4 Ombudsdienst
De ombudsdienst van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is belast
met het verzamelen en de opvolging van de klachten van het publiek.
De dienst heeft tot taak te bemiddelen tussen de gebruikers van het
OCMW en de administratie, en de praktijken binnen de instelling te
verbeteren. Let op: de ombudsdienst is een laatste redmiddel en komt
pas tussenbeide als alle andere interne beroepsmogelijkheden uitgeput
zijn.

Praktische informatie
• Schriftelijke klachten moeten worden opgestuurd naar of
bezorgd worden aan:
• Ombudsdienst
OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek

De ombudsdienst richt zich tot de gebruiker die vindt dat hij benadeeld
is door een fout, een onwettelijkheid, slechte wil, overdreven ijver, een
nalatigheid of een gebrek aan kwaliteit in de dienstverlening.
Om een klacht in te dienen moet de gebruiker een brief naar de
ombudsdienst sturen met daarin zijn persoonlijke gegevens, het
voorwerp van zijn klacht en het verloop van de feiten.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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3. Budget

3.1 Recht op maatschappelijke integratie
Het recht op maatschappelijke integratie, vroeger het bestaansminimum genoemd, neemt concrete
vorm aan in een baan, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (in de vorm van
een contract) of in de toekenning van het leefloon.
Om te kunnen genieten van het recht op maatschappelijke integratie moet de aanvrager aan de volgende
voorwaarden voldoen :
1. Nationaliteit: Belg zijn of staatloos zijn of erkend vluchteling zijn of vreemdeling die is
ingeschreven in het bevolkingsregister (met andere woorden in België gevestigd zijn), of burger zijn
van de Europese Unie (of familielid zijn) die over een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden
beschikt.
2. Leeftijd: meerderjarig zijn, of minderjarig zijn, maar ontvoogd door het huwelijk, of ongehuwd
minderjarig zijn met één of meer kinderen ten laste, of minderjarig en zwanger zijn.
3. Woonplaats: op gebruikelijke, permanente en legale wijze in België wonen.
4. Onvoldoende bestaansmiddelen: niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.
De aanvrager mag geen aanspraak maken op voldoende bestaansmiddelen en mag niet in staat zijn
om door zijn persoonlijke inspanningen of op een andere manier aan voldoende bestaansmiddelen
te komen. Het OCMW berekent de bestaansmiddelen van de betrokken persoon overeenkomstig de
reglementering. In bepaalde gevallen wordt er rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de
personen waarmee de betrokken persoon samenwoont.
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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5. Werkbereidheid: de aanvrager moet bewijzen dat hij bereid is om te werken,
tenzij hij omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan gaan werken. Een
uitzondering wordt gemaakt voor jongeren onder de 25 jaar: als ze een geïndividualiseerd
contract voor maatschappelijke integratie aangaan, beantwoorden ze aan de “werk”voorwaarde. Dat contract kan betrekking hebben op een baan, een opleiding, studies…
6. Uitputting van het recht op sociale voorzieningen: rechten doen gelden op de
voorzieningen waarvan de betrokken persoon kan genieten krachtens de sociale wetgeving
(bijv.: pensioen, werklozensteun).
7. Uitputting van het recht op de kosten van levensonderhoud:
in dat geval kan het OCMW de aanvrager ertoe verplichten zijn rechten te doen gelden ten
aanzien van onderhoudsplichtigen (echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/echtgenote,
ouders, kinderen).

3.2 Equivalente sociale bijstand
De sociale bijstand equivalent aan het leefloon is financiële steun die het OCMW toekent
aan personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de vereiste
voorwaarden voldoen), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.
Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van equivalente sociale bijstand te
kunnen genieten:
1. Verblijven in België: de aanvrager moet zijn gebruikelijke en effectieve verblijfplaats
hebben op Belgisch grondgebied en er een verblijfsvergunning hebben.
2. Noodtoestand: de aanvrager moet zich in een noodtoestand bevinden, wat wil zeggen
dat hij niet in staat is om onderdak te vinden, zich te voeden, zich te kleden, zich te wassen
of toegang te krijgen tot gezondheidszorg.
De equivalente financiële bijstand kan eveneens verbonden worden aan bepaalde voorwaarden
zoals beoogd door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie :
1. Werkbereidheid: de persoon moet zijn werkbereidheid bewijzen door zich in te
schrijven als werkzoekende, door regelmatig werk te zoeken, enz., behalve als er
gezondheids- of billijkheidsredenen zijn die dit verhinderen.
2. Uitputting van het recht op sociale voorzieningen: men moet zijn rechten doen
gelden op de voorzieningen waarvan de betrokken persoon kan genieten krachtens de
sociale wetgeving (bijv.: pensioen, werklozensteun).
3. Uitputting van het recht op de kosten van levensonderhoud: in dat geval
kan het OCMW de aanvrager ertoe verplichten zijn rechten te doen gelden ten
aanzien van onderhoudsplichtigen (echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/
echtgenote, ouders, kinderen).
4. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie: het OCMW kan de
aanvrager vragen om een contract te ondertekenen dat “geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie” heet. Dit project kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het
volgen van studies, het volgen van een opleiding, de inspanningen om werk te vinden, enz.
Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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3.3 Het traject voor maatschappelijke
integratie
Het traject voor maatschappelijke integratie van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is gestructureerd in
verschillende opeenvolgende stappen om de steunvragers zo goed mogelijk te helpen.
Het traject begint met een onderhoud met de maatschappelijk werker, die bepaalt of de persoon aan
de voorwaarde van werkbereidheid beantwoordt. Als het nodig blijkt, wordt de gebruiker doorgestuurd
naar alfabetiserings- of taallessen (Frans of Nederlands).
Vervolgens wordt de begunstigde ontvangen door de projectfacilitator, die hem helpt om zijn
integratieproject vast te leggen. Na dit onderhoud zorgt de projectfacilitator ervoor dat de gebruiker
naar de juiste dienst wordt gestuurd:
• Ofwel naar de cel Studies en Opleidingen, die de begunstigden begeleidt in hun studie- of 		
opleidingsparcours;
• Ofwel naar de cel Werk, die de gebruikers helpt in hun actieve zoektocht naar werk.

3.4 Bedragen van de bijstand
Het bedrag van het leefloon is gelijk aan dat van de equivalente sociale bijstand. Het varieert naargelang
de gezinssituatie van de betrokken persoon.

Categorieën

Maximumbedragen per maand (*)

Persoon die samenwoont
met een gezin ten laste

€1026,91

Alleenstaande persoon

€770,18

Persoon die samenwoont
met één of meer personen

€513,46

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Naast de indexering vormen
de bedragen van het leefloon
regelmatig het voorwerp van
een herwaardering.
(*): Bedragen vastgesteld op
1 september 2011

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

3.5 Aanvullende financiële bijstand
In bepaalde gevallen kan het OCMW eventueel aanvullende financiële bijstand verstrekken aan
behoeftige personen:
• Tussenkomst in de betaling van de gas-, elektriciteits- en waterfacturen;
• Installatiepremie voor de aankoop van meubels of elektrische huishoudapparatuur;
• Tussenkomst in de paramedische kosten;
• Tussenkomst in de aankoop van schoolmateriaal;
• Enz.
Overigens bestaat er een fonds, het sociaal mazoutfonds, dat tussenkomt in de betaling van de
mazoutfactuur van personen in een moeilijke situatie.
Elke aanvraag voor aanvullende financiële bijstand kan ingediend worden bij uw maatschappelijk
werker en zal geval per geval onderzocht worden door het OCMW.

3.6 Procedure voor de aanvraag van
(financiële) bijstand bij het OCMW
Als iemand problemen heeft en een aanvraag tot bijstand wil indienen bij het OCMW, moet hij een
afspraak maken met een maatschappelijk werker van het OCMW van de gemeente waar hij woont.
Vandaar dat het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, behalve bij uitzondering, alleen maar bevoegd is voor
de personen die effectief in Molenbeek wonen.
Er wordt dan een onderhoud vastgelegd met de aanvrager. Tijdens dat onderhoud onderzoekt de
maatschappelijk werker de aanvraag tot bijstand en brengt hij de persoon in kwestie op de hoogte van
zijn rechten en plichten. De aanvrager moet in ruil alle elementen aanreiken die nodig zijn voor het sociaal
onderzoek. Let op: als er opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen worden gegeven aan het OCMW
kan de toegekende bijstand worden opgeschort of opgeheven, en desgevallend worden teruggeëist.
Op het einde van het eerste onderhoud ontvangt de betrokken persoon een ontvangstbewijs dat als
bewijs dient dat er een aanvraag tot bijstand werd ingediend.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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Op basis van deze inlichtingen stelt de maatschappelijk werker een verslag op, dat hij voorlegt aan het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Comité neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag
tot bijstand. Wij wijzen erop dat de aanvrager van het leefloon het recht heeft om te worden gehoord op
de dag dat zijn dossier wordt bestudeerd.
Er moet binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag tot bijstand een beslissing
worden genomen. Deze moet vervolgens binnen de acht dagen bekend gemaakt worden (wat wil zeggen
officieel meegedeeld).
Als de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW of als de beslissing niet binnen de
voorziene termijn wordt genomen, kan hij binnen de drie maanden na de datum van de kennisgeving
of na de vaststelling dat er geen beslissing genomen werd, beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

3.7 Schuldbeheer en -bemiddeling
De dienst voor Schuldbeheer en –bemiddeling van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek verleent bijstand
aan personen die in de gemeente wonen en die al worden geholpen door de algemene sociale dienst of
die moeilijkheden hebben om hun energiefacturen (gas, elektriciteit) en/of waterfacturen te betalen.
De schuldbemiddelaar voert een sociaal onderzoek (analyse van de socio-financiële situatie van de
persoon, opstellen van een budget, schuldenonderzoek) en bepaalt de strategie om op de meest
geschikte manier tussen te komen (afbetalingsplan, toekenning statuut van “beschermde klant”,
financiële tenlastename, toegang tot sociale kruidenier,…). Hij handelt als neutrale bemiddelaar tussen
de geholpen persoon en zijn schuldeisers.
De geholpen persoon werkt actief mee aan het bemiddelingsproces door alle informatie te geven die
nodig of nuttig is, door de eventueel overeengekomen betalingsplannen na te leven en, indien van
toepassing, door de gewoontes te veranderen die tot de schuldenberg geleid hebben.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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De dienst werkt samen met de vzw Amphora, een sociale kruidenier
die ook activiteiten organiseert rond preventie van schuldvorming
(consumentenworkshops), en met de cel Energiepreventie van het
OCMW.
De dienst leent geen geld uit en doet niet aan juridische bemiddeling
(collectieve schuldenregeling).

15

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 7.55 u tot 12 u en van 12.30 u tot 16.45 u
(in juli-augustus open van 7 tot 14 u)
• Werkhuizenstraat 19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.47.86
Fax: 02/412.47.77
• Erkend en gesubsidieerd door de GGC 		
(erkenningsnummer: MD/S 1.12)

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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4. Gezondheid

4.1 Toegang tot gezondheidszorg
4.1.1 Medische kaart
Na een onderzoek kan het OCMW een medische kaart toekennen aan personen die aan bepaalde
voorwaarden voldoen:
• Meerderjarig zijn;
• Wonen in Sint-Jans-Molenbeek;
• Belangrijke noden hebben op vlak van gezondheidszorg (medisch certificaat vereist);
• Lage inkomsten hebben;
• In orde zijn met de mutualiteit (of een bewijs voorleggen dat de aanvraag ingediend is).
Voor de medische kaart toegekend wordt, moet bovendien de volmacht “Maximum te Factureren”
ondertekend worden en moet er een “Globaal Medisch Dossier” geopend worden bij een huisarts die een
overeenkomst heeft met het OCMW.
De medische kaart is op naam van de gebruiker en wordt toegekend voor een bepaalde hernieuwbare
duur. Ze kan ieder ogenblik ingetrokken worden als niet langer aan de toekenningsvoorwaarden voldaan
wordt of als er misbruik blijkt te zijn. De begunstigden kunnen onderworpen worden aan een controle
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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van de adviserende geneesheer van het OCMW.
De kaart biedt voordelen :
• Bij consultaties bij de huisarts die de houder kiest uit de artsen die
een overeenkomst hebben met het OCMW;
• Bij de aflevering in een apotheek, die een overeenkomst heeft met
het OCMW, van bepaalde producten die voorgeschreven zijn door de
erkende arts of die op een bestelbon staan van het OCMW;
• Bij consultaties bij bepaalde specialisten als de erkende arts een
betalingsverbintenis voorgeschreven heeft.
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Praktische informatie
• Medische kaart:
Open van maandag tot en met vrijdag van 7.55 u tot 12 u
en van 12.30 u tot 16.45 u
(in juli-augustus van 7 tot 14 u)
• De antennes van het OCMW
• Loket ziekenhuisopname:
Open van maandag tot en met vrijdag van 7.55 u tot 12 u
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.53.11
Fax: 02/412.53.53

4.1.2 Dringende medische hulp voor illegalen
Personen die illegaal in het land verblijven kunnen indien nodig
dringende medische hulp vragen aan het OCMW van Sint-JansMolenbeek. De toekenning van deze bijstand hangt af van de volgende
voorwaarden :
• Wonen in Sint-Jans-Molenbeek;
• In armoede leven (met andere woorden niet over voldoende
middelen beschikken);
• Nood hebben aan dringende medische zorgen (bewijzen met
certificaat).

Praktische informatie

Deze bijstand dekt bepaalde apotheekkosten, consultaties bij artsen en
eventueel ziekenhuisopnames. De aanvrager moet een arts en apotheek
kiezen die een overeenkomst hebben met het OCMW en die vermeld
zullen staan op zijn medische kaart. Als de begunstigde niet naar deze
arts en apotheek gaat, zullen de kosten voor zijn eigen rekening zijn.

• Open van maandag tot en met vrijdag
van 7.55 u tot 12 u 				
en van 12.30 u tot 16.45 u
(in juli-augustus van 7 u tot 14 u)

Om dringende medische hulp aan te vragen, moet de persoon
een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de
dienst Dringende Medische Hulp (DMH). Bij het onderhoud zal de
maatschappelijk werker de bijstandsaanvraag onderzoeken en de
persoon inlichten over zijn rechten en plichten. De beslissing van
het OCMW, die vastlegt hoe lang de eventuele hulp geldig is, wordt
vervolgens per brief meegedeeld.

• Ontvangst op afspraak: ter plaatse
te maken of telefonisch
• Werkhuizenstraat 19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.47.70
Fax: 02/412.47.77

Om de medische kaart te verlengen moet de aanvrager zich minstens
één maand voor het einde van de bijstand aanmelden bij de
maatschappelijk werker met een nieuw medisch certificaat.
De dienst Dringende Medische Hulp verwijst de personen eveneens door
naar externe diensten die andere soorten bijstand kunnen verlenen met
respect van het beroepsgeheim.
Website : http://www.ocmw-molenbeek.be

		

18

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

4.2 Medische huizen en centra
Praktische informatie

4.2.1 Maison médicale du Vieux Molenbeek

• Consultaties algemene geneeskunde:
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 u
tot 18.30 u (gesloten op dinsdag van 12 tot 14 u)
• Kinesitherapie en osteopathie op afspraak
• Zeepziederijstraat 7
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.26.15
Fax: 02/ 410.16.29
• E-mail: vieuxmolenbeek@scarlet.be

Het Maison médicale du Vieux Molenbeek, dat toegankelijk is voor de
minstbedeelden, biedt diensten op het vlak van algemene geneeskunde,
kinesitherapie en osteopathie.

Praktische informatie

4.2.2 La Médicale Avicenne 		

• Open van maandag tot en met vrijdag
van 10 u tot 17 u en tot 19 u op woensdag
• Consultaties zonder afspraak voor algemene
geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie
• Belgicalaan 41
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/426.17.35

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 19 u
• Piersstraat, 68
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.98.18
Fax: 02/414.34.37
• E-mail: mmnb@skynet.be

Naast de medische zorgen in de artsenpraktijk of thuis, organiseert het
medisch huis ook samenkomsten, opleidingen en themavergaderingen
rond gezondheid, welzijn en toegang tot zorgverstrekking.

La Médicale Avicenne is een medisch centrum dat bestaat uit huisartsen,
tandartsen en kinesisten. Zij beoefenen hun beroep op basis van een
menselijke en gepersonaliseerde relatie met de patient met respect
voor het wederzijdse vertrouwen.

4.2.3 Norman Bethune
Norman Bethune is een medisch huis met een forfaitair
betalingssysteem (inschrijven is verplicht voor patiënten die in de nabije
omgeving wonen). Patiënten die aangesloten zijn bij de mutualiteit
betalen niet voor de zorgen in het medisch huis: de mutualiteit stort
elke maand een som om de zorgen te betalen. Patiënten hebben
toegang tot consultaties bij de huisarts, de kinesist en de verpleegster.
De consultaties bij de tandarts, de orthodontist en de psychotherapeut
zijn niet inbegrepen in het forfaitaire bedrag.
Het medisch huis organiseert eveneens projecten ter bevordering van
de gezondheid (animatie in de scholen en de volwassenenverenigingen
van Oud-Molenbeek) en activiteiten voor de patiënten. Het beschikt ook
over een sociale dienst.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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4.2.4 De Brug – La Passerelle

Praktische informatie

De Brug is een medisch huis dat uit huisartsen, kinesitherapeuten,
tandartsen, verpleegkundigen, diëtisten en gezondheidspromotoren
bestaat.

• Onthaal: van maandag tot en met vrijdag
van 8 u tot 12.30 u
en van 14 u tot 19 u (consultaties op afspraak)
• Wachtdienst voor noodgevallen:
dag en nacht toegankelijk gedurende de week,
in het weekend en op feestdagen

Het medisch huis werkt met het systeem van forfaitaire betaling dat
het resultaat is van een overeenkomst tussen De Brug, het RIZIV en de
verzekeringsinstellingen. De patiënten ondertekenen een contract met
het centrum, dat een vast bedrag krijgt van de ziekenfondsen voor elke
persoon die zich heeft aangesloten bij het systeem.
De consultaties zijn dus gratis voor de ingeschreven patiënten. Ze moeten
echter de honoraria helemaal zelf betalen zonder dat het ziekenfonds
tussenbeide komt, als ze zich door een huisarts, kinesitherapeut of
verpleger laten verzorgen buiten het medisch huis. Het systeem is
niet van toepassing op tandartsen, die nog worden betaald voor elke
consultatie.

• Zwarte Vijversstraat 71
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.18.38
Fax: 02/411.46.44
• E-mail: charles.goethals@wgcdebrug.be

De Brug organiseert ook activiteiten voor preventie en
gezondheidsbevordering voor de patiënten van het medisch huis en
de wijkbewoners. Vaak gebeurt dat in samenwerking met andere
verenigingen van de wijk.

4.2.5 Le Renfort
Het medisch huis Le Renfort maakt deel uit van de vereniging
”Geneeskunde voor het Volk“, die als doel heeft om voor iedereen
toegankelijk te zijn.
Net zoals De Brug - La Passerelle (zie 4.2.4), werkt Le Renfort met een
systeem van forfaitaire betaling. Dit houdt in dat de patiënten die
ingeschreven zijn in het medisch huis zich gratis kunnen laten verzorgen
door de drie huisartsen.

Praktische informatie
• Open alle weekdagen
van 9 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17 u,
behalve donderdag, van 11 u tot 12.30 u
en van 13.30 u tot 17 u
• Graaf Van Vlaanderenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.11.03
Fax: 02/411.37.93
• E-mail: molenbeek@mplp.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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4.2 Medische huizen en centra
Praktische informatie
Medisch centrum  ”Le Maritime“
• Open alle weekdagen
van 8.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 19 u
• Permanentie op zaterdag van 10 u tot 12 u
voor noodgevallen
• Vanderstichelenstraat 45
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/428.97.67
Fax: 02/428.97.68
• E-mail: cmma@hotmail.com
Antenne ”Medisch Centrum West“
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 12 u en van 15 u tot 18 u
• Alphonse Vandenpeereboomstraat 114
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.20.00
Fax: 02/414.37.49

4.2.6 Le Maritime
Het medisch centrum ”Le Maritime“ is samengesteld uit huisartsen,
specialisten in de cardiologie, gastro-enterologie en oogheelkunde,
tandartsen, kinesitherapeuten, specialisten in medische pedicure, een
diëtiste en een verpleegkundige.
Dit centrum werkt eveneens met het forfaitaire systeem (zie 4.2.4 voor
meer uitleg) voor verpleegkundige zorgen, algemene geneeskunde en
kinesitherapie, die dus gratis zijn voor personen die ingeschreven zijn
in het medisch centrum (op voorwaarde dat ze in orde zijn met hun
mutualiteit).
Valt op te merken dat het medisch centrum een antenne heeft waar
dezelfde raadplegingen (met uitzondering van tandheelkunde en
gespecialiseerde geneeskunde) worden aangeboden, en dat op
gelijkaardige wijze werkt, met daarenboven een psycholoog (zie
hiernaast: het Medisch Centrum West).

• E-mail: medcmo@hotmail.fr

Praktische informatie
• Consultaties op afspraak
• Jubelfeestlaan 73
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/425.18.94
Fax: 02/425.90.44
• E-mail: renaud.fulton@swing.be

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

4.2.7 Medisch centrum “Fulton”
Het medisch centrum ”Fulton“ biedt consultaties op afspraak aan
op het vlak van algemene geneeskunde, pediatrie, gynaecologie,
oogheelkunde, medische beeldvorming en tandheelkunde.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

4.2.8 Medisch Centrum “Delaunoy”
Het medisch centrum ”Delaunoy“ verstrekt zorgen op het vlak van
algemene geneeskunde, tandheelkunde, neus-, keel- en oorheelkunde,
neurologie, radiologie, gynaecologie, chirurgie, enz. De patiënten kunnen
in het medisch centrum ook terecht voor het afnemen van bloed en voor
kinesitherapiebehandelingen.

4.2.9 Medisch centrum van Molenbeek
Het medisch centrum van Molenbeek biedt zorgverstrekking aan op het
vlak van algemene geneeskunde, tandheelkunde en specialiteiten zoals
cardiologie, pulmonologie en neus-, keel-, en oorheelkunde.

4.2.10 Dental Clinics
Dental Clinics is een tandheelkundig centrum dat in alle disciplines van
de tandheelkunde actief is (bijvoorbeeld prothesen en orthodontie). De
patiënten worden er onthaald in het Frans, het Nederlands, het Engels,
het Arabisch, het Armeens en het Russisch.
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Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 u tot
12.30 u en van 16 u tot 18 u en zaterdag van 9 u tot 11 u
• Delaunoystraat 90
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.65.89
Fax: 02/465.23.10
• E-mail: caespatrick@hotmail.com
of kobeissik@yahoo.fr

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag van 15 u tot 18 u
• Deken Fierensstraat 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.87.68
Fax: 02/241.66.85
• E-mail: caespatrick@hotmail.com
of kobeissik@yahoo.fr

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 19 u
en zaterdag van 10 u tot 15 u
• Belgicalaan 38
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/428.66.60
Fax: 02/428.66.61
• E-mail: info@dentalclinics.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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4.2 Medische huizen en centra
Praktische informatie
• Pre- en postnatale consultaties op afspraak:
donderdagochtend en -namiddag
‘Kind & Gezin’-consultaties voor kinderen 		
op afspraak: maandag en woensdag
van 13 u tot 16.30 u
• Mommaertsstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.55.93
Fax: 02/414.16.97
• E-mail: rosemarie.occoffer@foyer.be
• Website: www.foyer.be

Praktische informatie

4.2.11 Foyer - Centrum voor prenatale zorgen
Het centrum voor prenatale zorgen ”Foyer“ bestaat uit twee huisartsen
die prenatale consultaties houden.

4.2.12 Medisch en tandheelkundig centrum
van Ribaucourt

• Open van maandag tot en met vrijdag
van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 18 u
• Ribaucourtstraat 77
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/411.68.11
• E-mail: ouzzanezakia@hotmail.com

Het medisch en tandheelkundig centrum van Ribaucourt biedt
consultaties op afspraak aan in de algemene geneeskunde en
tandheelkunde.

Praktische informatie

4.2.13 Tandheelkundig centrum Karreveld

• Open van maandag tot en met vrijdag
van 9.30 u tot 19 u en zaterdag van 9.30 u tot 13.30 u
• Afspraken ook mogelijk buiten deze uren
• Gentsesteenweg 405
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.21.00 of 0478.53.60.16
Fax: 02/410.56.41
• E-mail: jabbari28@gmail.com

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

In het tandheelkundig centrum Karreveld verlenen vier tandartsen
verzorging op vlak van tandheelkunde en orthodontische chirurgie.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

4.2.14 Médinuit
Médinuit is een wachtdienst voor algemene geneeskunde die in de week
van 19 u tot 24 u en in het weekend en op feestdagen van 8 u tot 24 u ter
beschikking staat van het publiek.
De vereniging heeft tot doel de spoedgevallendiensten van de
ziekenhuizen te ontlasten en de toegankelijkheid van algemene
geneeskunde tijdens de nacht en het weekend te doen toenemen in
optimale omstandigheden op het vlak van veiligheid en kwaliteit.
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Praktische informatie
• Open tijdens de week van 19 u tot 24 u,
in het weekend en op feestdagen van 8 u tot 24 u
• Jubelfeestlaan 93
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/427.97.27
Fax: 02/427.32.15
• E-mail: info@ medinuit.be
• Website: www.medinuit.be

Médinuit werkt samen met de gespecialiseerde zorgverstrekking, de
spoedgevallendiensten en de ambulante zorgverstrekking.

4.3 D’Ici et d’Ailleurs
Het centrum ”D’Ici et d’Ailleurs“ biedt individuele en familiale
psychotherapeutische begeleidingen, etnopsychiatrische consultaties,
logopedieconsultaties en huisbezoeken aan. Bovendien ontwikkelt
het centrum projecten voor preventie en onderzoek over psychische
gezondheid.
D’Ici et d’Ailleurs werkt samen met praktijkmensen uit de psychosociale
sector. Zij doen een beroep op de vereniging omwille van haar kennis
van de culturele modellen van andere landen.
Het centrum richt zich tot kinderen, adolescenten, volwassenen en
gezinnen uit Molenbeek en de omliggende gemeenten. De talen die
er worden gesproken zijn het Arabisch, het Bengaals, het Berbers, het
Spaans, het Hindi, het Lingala, het Urdu en het Turks. Op aanvraag
kunnen er ook andere talen worden aangeboden.

Praktische informatie
• Permanentie van maandag tot vrijdag van 9 u tot 17 u
Mogelijkheid tot afspraak van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 u tot 19 u
• Brunfautstraat 18b
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.98.98
Fax: 02/414.98.97
• E-mail: info@dieda.be
• Website: www.dieda.be
• Erkend door de COCOF als dienst voor geestelijke
gezondheidszorg

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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4.4 Steunpunt van het
LAMA-project
Praktische informatie
• Onthaal + consultaties:
Maandag van 14 u tot 17 u, dinsdag van 9.30 u
tot 12.30 u en van 14 u tot 18 u, woensdag van 13 u
tot 17 u, donderdag van 16.30 u tot 19 u
• Ransfortstraat 16
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.51.61
Fax: 02/411.84.96
• E-mail: antennes@projetlama.be

Het steunpunt van het LAMA-project in Sint-Jans-Molenbeek verstrekt
een multidisciplinaire therapeutische opvang aan druggebruikers
en hun gezin. Het team bestaat uit artsen, psychologen, sociaal
assistenten en opvoeders.
Het steunpunt is ook actief op het vlak van risicobeperking (omruilen
van injectiespuiten en uitdelen van steriel materiaal, verspreiding van
brochures met informatie over producten, enz.). Bovendien worden er
opleidingen aangeboden aan vaklui die worden geconfronteerd met de
problematiek van verslaving.

4.5 Le Pont
Praktische informatie
• De dienst werkt alle dagen
van de week van 9 u tot 17 u,
op afspraak of in de gevangenissen
• Graaf Van Vlaanderenstraat 15
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/422.06.47
Fax: 02/422.06.27
• E-mail: n.boigelot@clescbsu.org

Le Pont is een dienst die afhangt van de vzw Bestrijding van Sociale
Uitsluiting (zie 6.1) en die bijstand biedt aan verslaafden en hun gezin.
Deze gratis dienst biedt psychosociale begeleiding aan druggebruikers,
en informeert en sensibiliseert hun entourage om de globale situatie
van de verslaafde en de kwaliteit van zijn familiale relaties te verbeteren.
Le Pont zorgt niet voor medische opvang of ontwenning, maar vult de
inspanningen aan van hulpcentra voor verslaafden die zich bezighouden
met het curatieve aspect. De dienst richt zich ook tot gevangenen en Le
Pont bezoekt regelmatig opgesloten verslaafden in het kader van een
intensieve opvolging.
Voortaan staat deze dienst ook open voor elke bewoner van Molenbeek
die met psychosociale problemen te kampen heeft.

4.6 Gezinsplanning ROSA
van de Socialistische
Vooruitziende Vrouwen
De opdracht van gezinsplanning ROSA van de Socialistische Vooruitziende
Vrouwen bestaat uit preventie en vorming van de bevolking op het vlak
van gezondheid. De doelstelling ervan is het bevorderen van alles wat
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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kan bijdragen tot verantwoord ouderschap door te informeren en door
de gepaste voorbehoedsmiddelen en kwaliteitsvolle gynaecologische
begeleiding ter beschikking te stellen.
De antenne in Molenbeek biedt gynaecologische consultaties aan met
eigen bijdrage voor de personen die in regel zijn met de mutualiteit.
Hiervoor staan twee huisartsen in die bevoegd zijn om de patiënten
te begeleiden bij de opvolging van anticonceptie, opsporing van SOA’s,
enz.
De personen die een contract hebben met een medisch centrum met
forfait moeten de volle prijs betalen (risico van niet-terugbetaling).
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Praktische informatie
• Consultaties: donderdag van 9.45 u tot 11.15 u zonder
afspraak en van 13.30 u tot 15 u zonder afspraak
• Gentsesteenweg 122
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.94.53
• E-mail: planningrosa@fmsb.be
• Website: www.femmesprevoyantes.be
• Hoofdzetel gesitueerd in de Zuidstraat 118 in 1000
Brussel

4.7 Kind en Gezin
Kind en Gezin staat aanstaande ouders en ouders met kinderen tot 3 jaar
gratis bij met raad en daad.
De ouders worden bijgestaan door regioverpleegkundigen, artsen,
vrijwilligers en gezinsondersteuners die samenwerken binnen een
regio. Kind en Gezin spreekt met hen over gezonde voeding, veiligheid,
verzorging, opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en vaccinaties. Kind
en Gezin vaccineert de kinderen ook en doet een gehoortest. Verder
helpt Kind en Gezin ouders met hun zoektocht naar kwaliteitsvolle
kinderopvang.
Dit alles doet Kind en Gezin door:
• minstens twee keer op huisbezoek te gaan;
• gratis consulten te geven in een consultatiebureau;
• het spreekuur opvoedingsondersteuning te houden.
Ook zwangere vrouwen kunnen bij Kind en Gezin terecht met al hun
vragen en problemen. Ze kunnen hiervoor bellen naar de Kind en GezinLijn, die hen in contact brengt met de regioverpleegkundige van Kind en
Gezin of hen doorverwijst.

Praktische informatie
• Kind en Gezin-Lijn:
078 150 100
elke werkdag van 8 tot 20 uur
• Website: www.kindengezin.be
• E-mail: via de contactpagina op de website
Consultatiebureaus
• Ninoofsesteenweg 124
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Mommaertsstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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5. Derde leeftijd

5.1 Rust- en verzorgingstehuis
“Residentie Arcadia”
De Residentie Arcadia is het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.
Het onthaalt ouderen (alleenstaanden of koppels, validen, semi-validen of invaliden) van wie de
sociale situatie of gezondheidstoestand het niet meer toelaat om nog thuis te wonen in aanvaardbare
omstandigheden. De zeer comfortabele kamers van één of twee bedden zijn aangepast aan alle
gezondheidstoestanden. In totaal zijn er 191 bedden beschikbaar. De Residentie blijft moderniseren,
met in het bijzonder een totaal vernieuwde keuken en een nieuwe cafetaria. Het tehuis ligt in een rustige
omgeving met binnen- en buitentuinen en terrassen die uitnodigen tot rust en ontspanning.
De verschillende diensten van het rusthuis dragen bij tot de basisbehoeften en het welzijn en het comfort
van de bewoners met respect voor hun waardigheid en hun zelfstandigheid. Een multidisciplinair team
omkadert de bewoners. De medische zorgen worden verstrekt door de huisarts van de bewoner of
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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door een arts die verbonden is aan het rusthuis. Verpleegkundigen en
verzorgende personeelsleden zijn 24 uur op 24 aanwezig. Dit dynamisch
team wordt vervolledigd door kinesitherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en een animatieploeg.
Binnen en buiten het rusthuis worden heel wat activiteiten
georganiseerd om het leven van de bewoners op te vrolijken en de
communicatie te bevorderen, zoals uitstappen naar zee, feesten en
zingen in het koor.
De bewoners worden in het tehuis opgenomen nadat een
maatschappelijk werker de aanvraag heeft onderzocht en het bevoegde
Bijzonder Comité een gunstige beslissing heeft genomen.
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Praktische informatie
• Voor alle informatie kunt u
rechtstreeks contact opnemen met
de Residentie Arcadia
• Bezoek van familieleden is dagelijks
mogelijk tussen 11 u en 20 u
• Ferdinand Elbersstraat 20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/481.99.00
Fax: 02/468.12.30
• Erkend en gesubsidieerd door de GGC 		
(Erkenningsnummers: CA 476 MRPA en
VS/BRU/125 MRS)

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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5.2 Thuiszorg
Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 12 u en van 12.30 u tot 16.30 u
• Gelukkige Grijsheidstraat 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Algemeen tel: 02/481.99.79
Maatschappelijk werkers: 02/481.99.89
Maaltijden aan huis: 02/481.99.86
Fax: 02/481.99.90
• Erkend door de GGC (erkenningsnummer: 90100)

De dienst Thuiszorg van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek helpt
bejaarden, mindervaliden, zieken of families in moeilijkheden om terug
te keren naar huis of thuis te blijven wonen, begeleidt hen en geeft hen
steun bij dagelijkse handelingen.
Bij elke aanvraag brengt een maatschappelijk werker een huisbezoek.
Hij onderzoekt de toekenningsvoorwaarden, evalueert de noden en
bepaalt de financiële bijdrage van de aanvragers (op basis van het
inkomen en de samenstelling van het gezin).
Vervolgens biedt de maatschappelijk werker, naargelang de
situatie waarin de persoon zich bevindt, de diensten aan van een
huishoudelijke hulp en/of van een gezinshelper. Een huishoudelijke
hulp zorgt voor het gewone onderhoud van de woning. Een
gezinshelper maakt schoon, doet de boodschappen, de was, de strijk,
kleine naaiwerkjes, bereidt de maaltijden, wast de persoon (zonder
medische zorgen), doet bepaalde administratieve taken en begeleidt
de persoon bij verplaatsingen buitenshuis. Het werk en de regelmatige
aanwezigheid van de huishoudelijke hulp of gezinshelper zorgt voor
steun en toeverlaat.
De dienst Thuiszorg levert ook maaltijden aan huis. Deze maaltijden,
die bereid zijn in ons rusthuis, zijn aangepast aan het dieet van
de gebruikers. De prijs van een maaltijd bedraagt 6,50 €, met een
voordeeltarief van 5,50 € voor personen die genieten van het OMNIOstatuut.
De begunstigden van de dienst Thuiszorg kunnen ook boodschappen
aan huis laten leveren.
Verder is er een dienst personenvervoer, die de begunstigden
begeleidt bij hun verplaatsingen (administratieve handelingen,
medische consultaties, culturele activiteiten, ontspanning,…).
Tijdens de zomermaanden staat de dienst Thuiszorg ook in voor de
coördinatie van het Hittegolfplan. Het doel bestaat erin bij extreme
hitte (vanaf 28°C) bijstand te verlenen aan de oudere personen die door
het Centrum worden begeleid, namelijk door advies te verstrekken en
gratis flesjes water uit te delen. In de winter wordt op dezelfde wijze
het Plan Barre Koude georganiseerd, waarbij ouderen gevolgd door het
Centrum een warme maaltijd aan huis kunnen krijgen aan de vaste prijs
van 6,50 €, en dit van van half december tot half februari bij sneeuw, ijzel
of aanvriezende regen.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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5.3 Ontmoetingscentrum
Marie-José
Het Ontmoetingscentrum Marie-José van het OCMW van Sint-JansMolenbeek is een plaats waar gepensioneerde inwoners van Molenbeek
naartoe kunnen gaan om te eten, aan activiteiten deel te nemen of
gewoon enkele leuke uurtjes door te brengen. Het doel van het centrum
bestaat erin bejaarden die zich eenzaam voelen te omringen zodat
ze sociale contacten kunnen aangaan. Het groene kader van het park
maakt een bezoek aan het centrum bijzonder aantrekkelijk.
Van maandag tot en met zaterdag is er ‘s middags tegen een
democratische prijs een warme maaltijd verkrijgbaar die bestaat uit
soep, een hoofdgerecht en een dessert. De vaste bezoekers kunnen
gebruikmaken van het lokaal om te kaarten, een gezelschapsspel te
spelen, te breien, te borduren of te knutselen.

Praktische informatie
• Alle weekdagen open van
11 u tot 17 u en op zaterdag van 11 u tot 14 u
• Warme maaltijden aan 3,20 €
• De Rooverelaan 3
(in het Park Marie-José)
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel - Fax: 02/414.23.70

Het centrum organiseert regelmatig activiteiten zoals muziek- en
dansspektakels, nieuwjaars- en paasfeesten, verjaardagsfeesten,
uitstapjes en en museumbezoeken. Er worden ook computerlessen en
internetcursussen gegeven. Daarnaast kunnen senioren er ook turnles
volgen.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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5.4 Kangoeroewoningen
Praktische informatie
• Ferdinand Elbersstraat 20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/481.99.40
Fax: 02/468.12.30

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek beschikt over twee
Kangoeroewoningen. Deze intergenerationele collectieve woningen
bieden elk plaats aan vier personen ouder dan 60 jaar en aan een
eenoudergezin met maximum twee kinderen ten laste.
Dit type woning is een interessant alternatief voor een rusthuis voor
personen die zich thuis eenzaam of onveilig voelen of voor wie een
dagelijkse omkadering noodzakelijk wordt.
De bejaarde bewoners hebben elk een eigen kamer en delen met twee
een badkamer. Het salon, de eetkamer, de keuken, het terras en de
tuin zijn gemeenschappelijk voor alle bewoners van het huis. Er is een
lift geïnstalleerd om de toegang tot de verschillende verdiepingen te
vergemakkelijken. De huur is democratisch: ongeveer 260 €/maand +
kosten.
Het eenoudergezin beschikt over twee kamers waarvan één met
mezzanine, een eigen badkamer en een wc. Het gezin heeft ook toegang
tot dezelfde gemeenschappelijke ruimtes als de bejaarden. De familie
betaalt ongeveer 100 €/maand om de kosten te dekken.
Een maatschappelijk werker coördineert de twee huizen en is
beschikbaar voor het uitwerken van een eventueel netwerk van
thuiszorg in samenwerking met de bejaarde personen.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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5.5 Infor-Homes en HomeInfo
Infor-Homes en Home-Info, respectievelijk een Franstalige en
een Nederlandstalige vzw, hebben als belangrijkste doel om de
levenskwaliteit in instellingen voor bejaarden te bevorderen.
De twee pluralistische Brusselse verenigingen nodigen bejaarden en/of
hun omgeving uit om ze in een persoonlijk gesprek te informeren en te
helpen bij de keuze van een rusthuis op basis van een gespecialiseerde
databank. Ze bieden een bemiddelingsdienst aan voor elke
conflictsituatie waarbij een bejaarde betrokken is.
De verenigingen beschikken ook over een meldpunt voor
ouderenmishandeling (SEPAM / Brussel OMB), waar alle betrokken
personen terechtkunnen.

Praktische informatie
Infor-Homes ASBL
• Enkel op afspraak
• Anspachlaan 59
1000 Brussel
Tel: 02/219.56.88
Fax : 02/219.13.53
• E-mail : inforhomes@misc.irisnet.be
• Website: www.inforhomes-asbl.be
• Meldpunt SEPAM (Infor-Homes): 02/223.13.43
E-mail: sepam@inforhomes-asbl.be
Home-Info Vzw
• Lakensestraat 74/1
1000 Brussel
Tel: 02/511.91.20
Fax: 02/511.77.01
• E-mail: home.info@misc.irisnet.be
• Website: www.home-info.be
• Meldpunt Brussel OMB (Home-Info): 02/511.91.20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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6. Jongeren

Praktische informatie
• Buurthuis “Rive Gauche”
Gentsesteenweg 6
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.64.94
• Buurthuis “4 Vents”
Kortrijkstraat 1
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.79.90
• Buurthuis “Libérateurs”
Maasstraat 44
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/425.82.74
• Buurthuis “Maritime”
Van Meyelstraat 41-43
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/426.10.08
• Buurthuis “Karreveld”
Reimond Stijnsstraat 64
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.48.81
• Buurthuis “Heyvaert”
Industriekaai 32
Tel: 02/526.93.03
• Vrouwenhuis
Leopold II-laan 102-104
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.91.70
• E-mail: info@clescbsu.org

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

6.1 Vzw Bestrijding van
de Sociale Uitsluiting Buurthuizen
De vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting biedt verschillende
diensten aan, waaronder zes buurthuizen. Die bieden aan de inwoners
sociale bijstand op verschillende manieren:
• schoolondersteuning voor de kinderen;
• bijstand bij administratieve taken en bij het zoeken naar een
woning of werk;
• vrijetijdsactiviteiten voor jongeren;
• tal van collectieve acties als deelnemer of organisator (Télévie,
Dag van de Mobiliteit, wijkfeesten, activiteiten ter gelegenheid van
de Ramadan, ...).
De vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting richt zich ook naar vrouwen
via het Vrouwenhuis, een ontmoetings- en vormingsplaats waar
men gehoord wordt. Het Vrouwenhuis biedt een veelzijdige sociale
permanentie en organiseert verschillende activiteiten: Franse lessen,
alfabetiseringslessen, creatieve ruimten, ontmoetingen en debatten...

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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6.2 Het centrum voor
vakantie en bosklassen “la
CLES des Ardennes”
Het centrum voor vakantie en bosklassen ”la CLES des Ardennes“ maakt
deel uit van de vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting en bevindt zich
in Cornimont (in de buurt van Bouillon).
Jongeren kunnen er terecht voor volgende activiteiten :
• de werf tijdens het weekend : jonge vrijwilligers knappen
een oude woning op, onderhouden ze, verbeteren het
comfort ervan en zorgen er voor de omkadering van jongeren.
De bedoeling is om participatief burgerschap aan te moedigen.
De werf is toegankelijk voor alle geïnteresseerde jongeren van
de gemeente;

Praktische informatie
• Inlichtingen op 02/422.06.46
• Centrum voor vakantie la CLES des Ardennes
Grand’Rue 20
5555 Cornimont-Bièvre
Tel: 061/50.05.74

• bosklassen tijdens de week : voor alle lagere en middelbare
scholen van Molenbeek. De prijzen zijn democratisch en de sfeer is
familiaal (iedereen draagt zijn steentje bij);
• schoolvakanties tegen sociale tarieven : vakanties, sportieve
weekends, wandeltochten, enz. Er kunnen telkens ongeveer 60
jongeren en hun begeleiders mee. De groepen worden gevormd in
de wijkhuizen, de SAMPA, of door de vormingswerkers.
Bovendien vinden er in de zomer solidariteitsvakanties plaats
(Al Hoceima, Oujda, Enfants de Palestine) in het gezelschap van
Molenbeekse jongeren.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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Praktische informatie
• Individuele bijstand:
Onthaal, begeleiding en doorverwijzing
Jongeren van 0 tot 18 jaar en gezinnen:
van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 18 u
Met een maatschappelijk werker enkel op afspraak:
na 18 u en op zaterdag van 9 u tot 12 u
• Tel: 02/420.36.12

6.3 L’Oranger
L’Oranger is een vereniging die bijstand verleent aan jongeren in hun
eigen leefomgeving. Ze richt zich tot jongeren onder de 18 jaar uit het
noordwesten van het Brussels Gewest en tot ouders die problemen
hebben met de opvoeding van hun kinderen. De begeleiding gebeurt op
vrijwillige basis, zonder mandaat van een juridische autoriteit.

• Gemeenschappelijke en collectieve acties:
- Studieruimtes voor lager en middelbaar 		
onderwijs: op dinsdag en vrijdag van 16 u tot 18 u,
op zaterdag van 14 u tot 17 u. Enkel na inschrijving
met de ouders.
- Ruimte voor tieners tussen 12 - 16 jaar: 		
activiteiten, uitstapjes, ontmoetingen op vrijdag
van 16 u tot 18 u en op zaterdag van 14 u tot 17 u.
Enkel na inschrijving en akkoord van de ouders.
- Projectruimte van 16 - 18 jaar: ondersteuning en
hulp bij het realiseren van groepsprojecten.
- Ondersteuning voor ouders: ruimte voor
ouders, ontmoetingen, activiteiten, debatten,
uitstapjes. Vergadering op maandag van 10 u
tot 12 u en activiteiten op zaterdag. De uren
van de activiteiten en vergaderingen kunnen
aangepast worden aan de beschikbaarheid van de
ouders.
Tel: 02/420.39.42
• Le Lorrainstraat 104
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• E-mail: oranger1080@skynet.be
of: mulas.salvatore@myoffice.mobistar.be
• Website: http://www.oranger1080.be
• Erkend door de Federatie Wallonië-Brussel en de
COCOF

Praktische informatie
• Tijdens het schooljaar open van dinsdag tot en met
zaterdag van 10 u tot 18 u
Tijdens de schoolvakanties open van maandag tot
en met vrijdag van 10 u tot 18 u
• Henegouwenkaai 69
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Tel: 02/520.79.51
• E-mail: lagouttedhuile@gmail.com
• Gesubsidieerd door de COCOF en de ONE

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

6.4 La Goutte d’Huile
La Goutte d’Huile is een vereniging met als doel de maatschappelijke
integratie van de bewoners van de wijken West en Hertogin van
Brabantplein, de bestrijding van sociaal-culturele uitsluiting en
de bestrijding van het zittenblijven. Met het oog op een betere
maatschappelijke integratie van jongeren zorgt de vereniging voor
schoolondersteuning en biedt ze activiteiten aan voor jongeren tussen
6 en 16: workshops, culturele activiteiten, burgeractiviteiten, sportieve
activiteiten... De vereniging heeft ook een sociale permanentie om voor
de bewoners de dienstverlening in de wijk te verzekeren.
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6.5 Notre Coin de Quartier
Notre Coin de Quartier is een vereniging die de problematiek van
hangjongeren wil aanpakken. Alle jongeren tussen 4 en 14 jaar kunnen
een beroep doen op de vereniging, die verschillende soorten activiteiten
organiseert :
• een huiswerkschool in het kader van schoolondersteuning;
• een speel-o-theek voor kinderen tussen 4 en 6 jaar;
• een centrum voor expressie en creativiteit om de creativiteit van
kinderen te stimuleren;
• ontspanningsactiviteiten voor iedereen.

6.6 Vormingscentrum Foyer
Het vormingscentrum Foyer is een centrum dat zich richt op
socioprofessionele inschakeling. Jongeren van 15 tot 18 jaar kunnen
er terecht voor algemene, sociale en beroepsgerichte vormingen in
bureautica, talen, administratie, houtbewerking, elektriciteit, enz.

6.7 T-Impact
T-Impact is een initiatief van de Foyer dat jongeren helpt om toe te
treden tot de arbeidsmarkt door het opzetten van “brugprojecten.”
Dankzij deze projecten kunnen jongeren onderwijs of een opleiding
combineren met werk.

Praktische informatie
• Alle weekdagen open van 15.30 u tot 19.30 u
en op woensdag van 14 u tot 17 u
• Soms uitstapjes voorzien op zaterdag
• Kolomstraat 54
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.01.11
Fax: 02/410.93.92
• E-mail: notrecoin@bonnevie.be

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 17 u
• Werkhuizenstraat 34
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.62.44
Fax: 02/411.04.39
• E-mail: katelijn.schevelenbos@foyer.be
• Website: www.foyer.be
• Correspondentieadres:
Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 u tot 17 u
• Werkhuizenstraat 34
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Correspondentieadres:
Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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7. Opleiding en tewerkstelling

7.1 Cel Studies en Opleidingen
Praktische informatie
• Onthaal, informatie en afspraken: van maandag
tot en met vrijdag van 9 u tot 12 u en
van 13 u tot 16 u (in juli-augustus van 8 u tot 13 u)
• Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.53.72
Fax: 02/412.54.08

De cel Studies en Opleidingen van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
heeft als taak om de begunstigden van een leefloon of een equivalent
leefloon te informeren, te begeleiden en te volgen in hun studie- of
opleidingstraject, zodat ze een diploma of certificaat behalen dat
waarde heeft op de arbeidsmarkt.
Elke gebruiker wordt begeleid door een studie- en opleidingsbegeleider
die hem/haar de nodige nuttige tips geeft tijdens het studie- of
opleidingstraject.
De begeleiders informeren de begunstigden over de bestaande
studies en opleidingen, alsook over de mogelijkheden voor financiële
tussenkomsten in de kosten die hieraan verbonden zijn. De begeleiders
volgen de gebruikers ook nauwgezet op en evalueren het gevolgde
studie- of opleidingstraject.
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7.2 Cel Werk
De cel Werk van het OCMW heeft als taak om de begunstigden van
een leefloon of een equivalent leefloon te informeren, te begeleiden
en te volgen in hun actieve zoektocht naar werk door hen de gepaste
middelen aan te reiken.
Het doel is dat de begunstigden een zekere graad van autonomie
bereiken bij het zoeken naar werk. Het uiteindelijke doel is dat de
gebruikers een plaats verwerven op de arbeidsmarkt.
De begeleiders naar werk ondersteunen de gebruikers op een actieve
manier in hun zoektocht naar werk. Ze helpen hen om hun zoektocht naar
werk te organiseren, om een CV op te maken en om motivatiebrieven
te schrijven. Ze bereiden hen voor op sollicitatiegesprekken en geven
hen informatie over de arbeidsmarkt en over de verschillende soorten
bestaande contracten.

Praktische informatie
• Onthaal, informatie en afspraken: van maandag tot
en met vrijdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u
(in juli-augustus van 8 u tot 13 u)
• Jobruimte toegankelijk van maandag tot en met vrijdag
van 9 u tot 12 u (in juli-augustus van 9 u tot 11 u)
• Werkhuizenstraat 19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/563.45.48
Fax: 02/412.47.77

Er is bovendien een Jobruimte ter beschikking van alle begunstigden
die gevolgd worden door de cel. Ze kunnen er kranten doornemen en
gebruikmaken van het internet en een telefoontoestel. Er is steeds een
begeleider aanwezig die hen daarbij kan helpen en die ook andere taken
kan uitvoeren, zoals het herwerken van een CV, het opstellen van een
motivatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

7.3 Cel Artikel 60

Praktische informatie

Aan de begunstigden van een leefloon of een equivalent leefloon
die actief zoeken naar werk, biedt het OCMW de mogelijkheid om
professionele ervaring op te doen en om bijkomende vaardigheden te
verwerven door hen tewerk te stellen met een contract artikel 60§7 van
de organieke wet betreffende de OCMW’s.

• Open van maandag tot en met vrijdag van 7.55 u tot 12 u
en van 12.30 u tot 16.45 u (in juli-augustus van 7 u tot 14 u)
• Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.53.37
Fax: 02/412.53.84

De personen die in dit kader aangeworven worden, werken ofwel in
de diensten van het OCMW, ofwel bij partners via een overeenkomst:
vzw’s, bedrijven voor sociale economie, gemeenten, bedrijven uit de
privésector.
De begeleiders van de cel Artikel 60 zetten de begunstigden aan het
werk, begeleiden hen en volgen hen op tijdens de duur van hun contract.
Dit contract loopt ten einde wanneer de noodzakelijke werkduur bereikt
is om een werkloosheidsuitkering te ontvangen.
Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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7.4 Bureau voor Talen en
Hulp bij het Schrijven
Praktische informatie
• Bureau voor Talen en Hulp bij het Schrijven
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.47.81
Fax: 02/412.53.53
• Publieke schrijver
Permanenties zonder afspraak op dinsdag,
woensdag en één donderdag op twee van 8.30 u
tot 11.30 u (in juli-augustus van 8 u tot 10 u)

Het Bureau voor Talen en Hulp bij het Schrijven (BTHS) van het OCMW
van Sint-Jans-Molenbeek biedt drie diensten aan zijn gebruikers :
-Cursussen Alfabetisering en Frans als Vreemde Taal:
Deze lessen zijn in het leven geroepen voor gebruikers die ongeletterd
zijn en/of het Frans als tweede taal leren. Dit programma biedt hen
de mogelijkheid om de taal te leren of hun taalkennis te verbeteren.
De bedoeling is om professionele vaardigheden te verwerven en om aan
werk te geraken via het socioprofessionele integratietraject. De lesgevers
organiseren ook tests om de gebruikers naar de juiste lessen te kunnen
verwijzen: Frans of Nederlands als vreemde taal of Alfabetisering.
- Informaticaopleiding:
De taallessen worden aangevuld met een informaticaopleiding die
als doel heeft om de gebruikers zelfstandig met de computer te leren
werken. In de opleiding leren ze een tekstverwerker gebruiken, e-mails
versturen, internet raadplegen, een CV opstellen, enz.
- Publieke schrijver:
Deze dienst staat open voor alle Molenbekenaren en heeft twee
doelen: Franstalige documenten helpen opstellen of begrijpen en het
belang benadrukken van te kunnen lezen en schrijven in een van beide
landstalen.
De publieke schrijver helpt brieven op te stellen, formulieren in te vullen,
documenten te lezen en uit te leggen en teksten te verbeteren. Hij
verwijst ook door naar andere diensten van het OCMW, de gemeente,
organisaties die actief zijn op het vlak van tewerkstelling, enz.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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7.5 Tot Uw Dienst
Tot Uw Dienst is een dienstenchequesonderneming die de diensten
van huishoudhulpen aanbiedt. Deze personen voeren verschillende
huishoudelijke taken uit in de woningen van particulieren: onderhoud
van de woning, schoonmaak van de ruiten, de was, de strijk,
kleine naaiwerkjes, bereiding van maaltijden of zelfs het doen van
boodschappen.
Tot Uw Dienst heeft eveneens een strijkatelier: geïnteresseerden
brengen hun propere was ter plaatse en mogen het gestreken wasgoed
48 uur later komen afhalen.
De medewerkers zijn bekwaam en opgeleid om huishoudelijke taken uit
te voeren. Ze werken volledig legaal en zijn verzekerd in het kader van
hun opdracht. De dienstenchequesoperator biedt dus duurzame banen
aan, met een contract van onbepaalde duur en arbeidsvoorwaarden die
zowel de werknemer als de klant respecteren.

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag van 8 u tot 17 u
• Betaling van de prestaties door middel van
dienstencheques met een waarde van 7,50 € per uur
(fiscaal aftrekbaar)
• Ferdinand Elbersstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.94.90
Fax: 02/412.56.96
• E-mail: info@avs-tud.be
• Website: www.avs-tud.be
• Ondersteund door het Brussels Gewest en de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek als pilootproject
in het kader van het Contract voor Economie en 		
Tewerkstelling

Tot Uw Dienst is een gemeenschappelijk project van de Lokale
Missie van Molenbeek, het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek en het
Bedrijvencentrum van Molenbeek.

7.6 Greenworks
Greenworks is een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA) met een sociaal oogmerk. Greenworks zorgt
voor de aanleg, de inrichting en het onderhoud van beplantingen en
groene ruimtes (parken, tuinen, wegen, industriezones, parkings,
enz.) voor particulieren, bedrijven en gemeenschappen. Omwille van
het sociaal oogmerk van de vennootschap, worden er kwaliteitsvolle
jobs gecreëerd voor personen met weinig vaardigheden. Er wordt
gestreefd naar (her)inschakeling in het socioprofessionele leven met
voorwaarden op vlak van omkadering, begeleiding en vorming. Het
OCMW en de Lokale Missie van Sint-Jans-Molenbeek zijn enkele van de
initiatiefnemers van het project.

Praktische informatie
• Werkhuizenstraat 19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/427.27.01
Fax: 02/427.27.02
• E-mail: info@green-works.be
• Erkend als inschakelingsbedrijf door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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7.7 Lokale Missie van
Molenbeek
Praktische informatie
• Leopold II-laan 101-103
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/421.68.60
Fax: 02/421.68.96
• E-mail: direction@mlocmolenbeek.irisnet.be

De Lokale Missie van Molenbeek biedt verschillende activiteiten aan
om de kansen van werkzoekenden om (opnieuw) werk te vinden te
vergroten:
Hulp bij het zoeken naar werk of een opleiding:
• Individuele begeleiding bij het zoeken naar werk en/of een
opleiding met een “begeleider naar werk”;
• Collectieve workshops voor het actief zoeken naar werk;
• Collectieve modules ter verduidelijking van het professionele
project;
• Jobtafel : mogelijkheid tot gebruik van pc’s, telefoons, fax,
kranten,… voor het zelfstandig zoeken naar werk;
• Het project “Jeunes, École, Emploi… tout un Programme” voor
leerlingen van het secundair onderwijs.
Opleidingen :
• Opfrissing en basisopleidingen (Frans, wiskunde,…);
• Vooropleidingen: voorbereidingen op een opleiding die leidt naar
een kwalificatie of die onmiddellijk naar werk leidt;
• Opleidingen specifiek voor beroepen die leiden naar werk: horeca,
evenementen, bouw, enz.
De sociale economie en de nabijheidsdiensten:
• Sociaal restaurant “Les Uns et les Autres“ (zie 11.3);
• Technische cel: professionele omschakelingsprogramma’s op het
gebied van wegenbouw en lichte renovatie van gebouwen.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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7.8 Molenbeek Formation
De vzw Molenbeek Formation biedt het volgende aan :
• Een vorming door tewerkstelling in de horeca: een opleiding
van één jaar als serveerder/keukenhulp met algemene lessen en
professionele praktijk. Twee groepen van negen stagiairs gaan elk
jaar van start in oktober en in maart;
• Opleidingsmodules “Frans als vreemde taal” voor een
vijftiental stagiairs. Elk jaar in februari en september worden er
twee modules (niveau A1 en A2) van drie maanden georganiseerd.

Praktische informatie
• Leopold II-laan 101-103
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/421.68.60
Fax: 02/421.68.96
• E-mail: direction@mlocmolenbeek.irisnet.be
• Restaurant AFT-heure
Open van maandag tot en met vrijdag van 12 u tot 14 u
(dagmenu voor 7,50 €)

7.9 Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) biedt langdurig
werklozen en gebruikers van het OCMW de mogelijkheid bepaalde
activiteiten van manuele en administratieve aard te verrichten voor
particulieren, vzw’s, andere niet-commerciële verenigingen en
onderwijsinstellingen. Zodra de personen zijn ingeschreven bij het
PWA, kunnen zij maximum 45 uur per maand werken en tegelijk blijven
genieten van de werkloosheids- of OCMW-uitkering. Zij behouden al
hun uitkeringen en ontvangen bovendien 4,10 € per uur voor activiteiten
gepresteerd in het kader van het PWA.

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 9 u tot 13 u en op donderdagnamiddag
van 14 u tot 16 u
• Graaf Van Vlaanderenstraat 13
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.36.38
Fax: 02/414.39.95
• E-mail: ale.molenbeek.pwa@belgacom.net

Algemene informatie over de aanwervingsplannen, evenals werk- en
opleidingsaanbiedingen zijn eveneens beschikbaar bij het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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7.10 Plaatselijk Economieloket
van Molenbeek
Praktische informatie
• Alle weekdagen open van 9 u tot 13 u en
van 14 u tot 17 u
• Maalderijplein 10
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.01.13
Fax: 02/410.62.54
• E-mail: info@gelm.be
• Website: www.c-entreprises.be

Het Plaatselijk Economieloket van Molenbeek verstrekt hulp bij
de oprichting van ondernemingen en ondersteunt de plaatselijke
economische activiteiten. Elke persoon die zijn eigen onderneming
wil opstarten, als natuurlijke of rechtspersoon, kan hier informatie
inwinnen over de te vervullen voorwaarden, de te volgen stappen en
de beschikbare financiële steun. Het Plaatselijk Economieloket maakt
een financieel plan op en helpt bij het indienen van de aanvragen voor
financiële steun. Het verstrekt een begeleiding die de kandidaat in staat
stelt in de beste omstandigheden te starten. Alle diensten zijn gratis.

7.11 Lire et Écrire
Praktische informatie
• Plaatselijke afdeling Noordwest Brussel van
Lire et Ecrire Bruxelles
Permanenties voor het onthaal en oriëntatie :
maandag en donderdag van 9 u tot 12 u of op
afspraak
• Jean Dubrucqlaan 82 (1ste verdieping)
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.28.20
Fax: 02/421.15.09
• E-mail: bxl.nord.ouest@lire-et-ecrire.be
• Website: www.lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles is een vereniging die werd opgericht
ter bevordering, ontwikkeling en coördinatie van de Brusselse
alfabetiseringsacties die bedoeld zijn voor laaggeschoolde volwassenen,
man of vrouw, Belg of vreemdeling, jong of oud...
Lire et Ecrire heeft een plaatselijke afdeling geopend in Sint-JansMolenbeek voor het noordwesten van Brussel die de gemeenten
Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Sint-Agatha-Berchem en
Ganshoren bestrijkt.
Deze afdeling coördineert een netwerk van 15 verenigingen die
alfabetiseringscursussen en/of Frans als vreemde taal in dag- of
avondonderwijs aanbieden. Negen daarvan liggen in Molenbeek:
Alpha-Signes, Collectif Alpha, Dar al amal, het Vrouwenhuis, MEDS
(Maison d’entraide pour le développement social), Le Piment, De Groene
Poort, La Rue en SAMPA. Daarnaast zijn er ook dag- en avondcursussen
in Molenbeek en Jette.
In de lessen leren de cursisten lezen en schrijven, zich uitdrukken in het
Frans, ontdekken ze de sociale, culturele en politieke omgeving, leren ze
rekenen, brengen ze hun kennis weer op peil, bereiden ze zich voor op
het behalen van het getuigschrift van het basisonderwijs…
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7.12 Vormingscentrum
Bonnevie
Het Vormingscentrum Bonnevie is een centrum voor opleiding via
tewerkstelling dat praktijkgerichte cursussen organiseert (werkplaats,
werf, garage) met een theoretische basis.
Er worden twee soorten opleidingen georganiseerd :
• onderhoudsmecanicien: opleiding die leidt tot een kwalificatie;
• bouw: specialisatie als monteur in verwarming en sanitair of
als plafondwerker en plaatser van lichte binnenwanden met
specialisatie in ecologisch bouwen.
De opleidingen zijn toegankelijk voor alle laaggeschoolde
werkzoekenden die zijn ingeschreven bij Actiris of het OCMW. Drie
sessies met een duur van een jaar beginnen elk jaar in september,
januari en april.

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8 u tot 16 u
• Kolomstraat 54
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.47.00 (inschrijvingen opleidingen)
Tel: 02/411.01.11 (algemeen nummer)
Fax: 02/412.47.09
• E-mail: lmossa@bonnevie.be

7.13 Formation Insertion
Jeunes
De vereniging “Formation Insertion Jeunes” (FIJ) biedt permanente
vorming en projecten rond sociale cohesie aan. De vereniging strijdt
tegen vroegtijdig schoolverlaten, de digitale kloof en sociaal isolement.
In Sint-Jans-Molenbeek richt dit multimediacentrum zich tot kinderen,
jongeren en volwassenen van de gemeente die weinig toegang hebben
tot informatica. FIJ werkt met hen pedagogische projecten uit rond
communicatie en expressie en maakt hierbij gebruik van multimedia.
Andere initiatieven, zoals creatieve workshops om Frans te leren en
schoolondersteuning, worden opgezet met scholen en wijkverenigingen
of rechtstreeks met de inwoners. De vereniging onthaalt ook jongeren
met specifieke vragen: de lay-out van schoolwerk, opzoeken van
documentatie, opstellen van CV’s, gebruik van websites met educatieve
spelletjes, enz.

Praktische informatie

• Site Internet : www.fij.be

• Permanenties van maandag tot en met vrijdag
van 9 u tot 17 u
• Tijdsblok voorbehouden aan tieners
(vrije toegang) : op maandag
van 16 u tot 18 u
• Tijdsblok voorbehouden aan kinderen
uit het lager onderwijs (inschrijving noodzakelijk) :
op woensdag van 13 u tot 18 u
• Piersstraat 48
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.92.25
Fax: 02/414.96.59
• E-mail: fijmolenbeek@hotmail.com
• Website: www.fij.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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7.14 JES
Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 18 u
• Werkhuizenstraat 3-5
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.68.83
Fax: 02/410.60.43
• E-mail: opleiding@jes.be

• Website: www.jes.be

JES vzw (voorheen “Jeugd en Stad”) is een landelijke jeugddienst die
actief is in Antwerpen, Gent en Brussel. Naast socioculturele activiteiten
voor jongeren biedt JES ook praktijkgerichte opleidingen aan.
Het opleidingscentrum richt zich naar langdurige en laaggeschoolde
werkzoekenden. Verschillende opleidingen worden gegeven :
• De oriëntatie “bouw”: aanleren van basistechnieken uit de
bouwsector, gevolgd door een natraject waarin samen met de
cursisten op zoek wordt gegaan naar een job of een bijkomende
opleiding;
• De oriëntatie “horeca”: een oriëntatie waarin kennis gemaakt
wordt met beroepen uit de horecasector, eveneens gevolgd door
een natraject waarin samen met de cursisten op zoek wordt
gegaan naar een job of een bijkomende opleiding;
• De opleiding “kamermeisje (m/v) of ontbijtmedewerker”
is een praktijkgerichte basisopleiding in het poetsen en in keukenen zaaltechnieken. De deelnemers leren ook Nederlands en sociale
vaardigheden;
• De opleiding “parkwachter” is een arbeidsmarktgerichte
opleiding. Werkloze jongeren worden er gevormd om wachter
te worden in parken en openbare ruimten. Er wordt speciale
aandacht besteed aan het Nederlands en de sociale vaardigheden;
• De opleiding “snack en tearoom” is een praktische
basisopleiding om in een snackbar of tearoom te werken. Er wordt
eveneens speciale aandacht besteed aan het Nederlands en sociale
vaardigheden;
• De opleiding “logistiek” is een praktische opleiding in de sector
van de logistiek en de verhuis;
• De oriëntatie “effect” heeft als hoofddoelstelling om de kansen
op tewerkstelling van deeltijds lerende jonge werkzoekenden te
vergroten.
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7.15 Le Piment
Le Piment is een centrum voor permanente vorming en
socioprofessionele inschakeling. De vereniging organiseert
opleidingen voor laaggeschoolde personen rekening houdend met
de vragen van de arbeidsmarkt en de vaardigheden van het publiek:
Frans als vreemde taal, alfabetisering, vervolmaking van het Frans,
bureautica, (voor)opleidingen als kantoorbediende, opleiding tot
elektricien, permanente vormingen en burgerschapsactiviteiten.

7.16 Agentschap Actiris
Het agentschap Actiris biedt alle basisdiensten aan van Actiris:
• inschrijving van werkzoekenden en afleveren van documenten;
• gesprek met de begeleiders naar werk, raadplegen van vacatures,
enz.;
• opstellen van een beroepsproject, hulp bij het zoeken naar werk;
• taaltesten Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 9 u tot 16.30 u
• Kolomstraat 56
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/218.27.29 of 02/218.33.79
Fax: 02/219.36.27
• E-mail: courrier@lepiment.org
• Website: www.lepiment.org
• Met steun van Bruxelles Formation, COCOF, de Federatie 		
Wallonië-Brussel, het Europees Sociaal Fonds en Actiris

Praktische informatie
Agentschap Actiris :
• Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 8.30 u tot 12.15 u en van 13.30 u tot 16 u
+ donderdag van 13.30 u tot 16 u
• Vandenboogaerdestraat 91
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/800.43.33
Fax: 02/800.43.34
• E-mail: antennemolenbeek@actiris.be
Jobfocus zoekruimte :
• Kiekenmarkt 7 (1ste verdieping)
1000 Brussel
Tel: 02/800.43.00
• E-mail: ereanspach@actiris.be

7.17 Atelier Groot Eiland vzw
Atelier Groot Eiland vzw is een Brusselse vzw die actief is op het gebied
van inschakeling van de allerzwaksten op de arbeidsmarkt, namelijk
langdurig werklozen en personen met een mentale handicap. 50
personen zijn tewerkgesteld in verschillende ateliers, waaronder
schrijnwerkerij, horeca, verzendatelier en een artisanale winkel.

Praktische informatie
• Henegouwenkaai 29
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/511.72.10
Fax: 02/511.39.23
• E-mail: secretariaat@ateliergrooteiland.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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8. Sociale ontplooiing

8.1 Dienst Cultuur en Vrije Tijd
Praktische informatie
• Infopunt van de dienst Cultuur en Vrije Tijd :
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Elke vrijdag van 13 u tot 15 u
(in juli-augustus van 10 u tot 12 u)
• Tel: 02/421.32.89

De dienst Cultuur en Vrije Tijd van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
streeft naar sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing
van de gebruikers van het OCMW.
De dienst organiseert culturele en ontspannende uitstappen in groep
voor de gebruikers en hun kinderen, alsook voor de oudere begunstigden
(in samenwerking met het Ontmoetingscentrum Marie-José en het
rusthuis van het OCMW).
Via overeenkomsten met Molenbeekse socioculturele verenigingen en
sportverenigingen stimuleert de dienst de gebruikers en hun kinderen
om deel te nemen aan de activiteiten van deze verenigingen, en neemt
de deelnamekosten op zich (vb.: artistieke workshops, vakantiekampen,
voorstellingen, sport, enz.).
De dienst informeert het doelpubliek over de eventuele individuele
tussenkomsten van de Sociale Dienst bij uitgaven voor culturele
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activiteiten en sportactiviteiten die niet onder een tariefafspraak vallen,
alsook voor toegang tot nieuwe technologieën (vb.: buitenschoolse
activiteiten, inschrijving in de academie of sportclub, aankoop
tweedehandscomputers, internetabonnement, enz.).

8.2 Informaticaruimtes
Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek beschikt over vier
informaticaruimtes die ter beschikking gesteld worden van gebruikers
die willen leren hoe een computer te gebruiken of op internet te surfen.
De informaticaruimte in de hoofdzetel van het OCMW richt zich
tot alle gebruikers van Sint-Jans-Molenbeek. De ruimte in het
Ontmoetingscentrum Marie-José is voorbehouden aan de bejaarden in
de gemeente en de multimediaruimte in “De Relais” aan de bewoners
van het onthaaltehuis. Ook in het rust- en verzorgingstehuis “Residentie
Arcadia” kunnen de bewoners terecht in een informaticaruimte.
De ingeschreven personen worden omkaderd door een begeleider
gedurende sessies van twee uur.

Praktische informatie
• Informaticaruimte van de hoofdzetel
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.54.58
Fax: 02/412.54.68
• Informaticaruimte van het Ontmoetingscentrum Marie-José
De Rooverelaan 3
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/414.23.70

8.3 Huis van Culturen en
Sociale Samenhang
Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang (HCSS) organiseert en
beheert culturele projecten. Hier worden tal van tentoonstellingen
georganiseerd en gedurende het schooljaar worden er ateliers ingericht
(voor de kinderen: muziekoriëntatie, dans, psychomotoriek…;
voor de volwassenen: Indische en Oosterse dans, salondans, afrofusion, ontwerpen van kledij, koor, enz.), alsook stages tijdens de
schoolvakanties.
Naast de vele partnerschappen (Brussels Tango Festival, Festival
Balkan Trafik, Pistes de Lancement (circus), Zinneke Parade, enz.),
werkt het HCSS eveneens mee aan voorstellingen of documentaires
(Molenbeekenya, Vue sur mères, enz.).

Praktische informatie
• Onthaal - hoofdingang (overdag):
Mommaertsstraat 4
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Ingang voor voorstellingen:
Steenweg op Merchtem 67
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Tel: 02/415.86.03
Fax: 02/414 .71.89
• E-mail: mccs-hcss.info@molenbeek.irisnet.be
• Website: http://www.lamaison1080hethuis.be
Blog: http://maisoncultures1080.blogspot.com

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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8.4 Molenbeek-CBSU-Sport
Praktische informatie
• Onthaal op telefonische afspraak of in de zetel van
de vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting
• Gebouw AJJA
Graaf van Vlaanderenstraat 15
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/422.06.11
Fax: 02/422.06.27
• E-mail: info@clescbsu.org

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 9 u tot 17 u (op afspraak)
• Gebouw AJJA
Graaf Van Vlaanderenstraat 15
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/422.06.11
Fax: 02/422.06.27
• E-mail: sampa@clescbsu.org

Praktische informatie
• Jubelfeestlaan 42
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/425.82.24
Fax: 02/428.78.29
• E-mail: amphora.1080@molenbeek.irisnet.be
• Erkend als Lokaal Initiatief ter bevordering van
Werk

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Molenbeek-CBSU-Sport maakt deel uit van de vzw Bestrijding van
de Sociale Uitsluiting. Deze dienst biedt sportactiviteiten aan aan
de Molenbeekse jongeren die niet bij een club of vereniging zijn. De
activiteiten zijn gratis en volgens het principe “sport voor allen”. Alleen
de activiteiten op verplaatsing of buiten de gebouwen zijn betalend
(sociale tarieven).
De bedoeling is om van sport een middel voor sociale integratie te
maken, aangezien het een goede manier is om educatieve banden te
smeden. De beoefende sporttakken zijn onder meer atletiek, voetbal,
minivoetbal, basketbal en gevechtsporten. De ploeg, die samengesteld
is uit een dertigtal animatoren, beheert en animeert 7 dagen op 7
speelpleinen en omnisportzalen.

8.5 SAMPA
SAMPA, ”Service d’Aide aux Molenbeekois Primo-Arrivants“ (Hulp aan
de nieuwkomers in Sint-Jans-Molenbeek) is een dienst die afhangt van
de vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting. SAMPA biedt juridische
begeleiding aan vreemdelingen, psychologische begeleiding en
begeleiding in de socioprofessionele integratie in samenwerking met
het OCMW.
De SAMPA – B (Dienst voor de begeleiding van minderjarigen in
asielprocedure) biedt een globale begeleiding aan minderjarige
asielzoekers tussen 6 en 12 jaar en aan niet-begeleide minderjarige
asielzoekers die in hotels verblijven.

8.6 Amphora vzw
Amphora, een vereniging zonder winstoogmerk, heeft als doel om
de toegang tot basisconsumptieartikelen te vergemakkelijken met
verminderde prijzen voor een kansarm publiek en om niet-geschoolde
personen op te leiden voor beroepen in de kleine distributie. In dit
kader organiseert Amphora vzw preventieactiviteiten rond schulden en
beheert ze de eerste sociale kruidenier van Sint-Jans-Molenbeek.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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8.7 De Groene Poort Snijboontje
De Groene Poort spant zich in om sociale uitsluiting en armoede te
bestrijden via zes diensten:
• de Sociale Dienst biedt uiteenlopende sociale hulp op psychosociaal,
administratief en materieel vlak, en zorgt voor informatie en
begeleiding;
• het sociaal restaurant Snijboontje biedt evenwichtige maaltijden
aan democratische prijzen;

Praktische informatie
• Haeckstraat 44A
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/ 427.09.31
Fax: 02/428.68.45
• E-mail: porte.verte.groene.poort@scarlet.be
• Website: www.porteverte-snijboontje.be

• het Centrum Snijboontje Bis zorgt voor de verdeling van
noodvoedselpakketten (zie 11.2);
• het Centrum Alpha leert laaggeschoolde of ongeschoolde personen
lezen en schrijven en geeft cursussen Frans als vreemde taal;
• de Huiswerkschool en het Buitenschoolse Onthaalcentrum
omkaderen het hele jaar door kinderen van 6 tot 12 jaar die in de
wijk wonen of er naar de lagere school gaan;
• de crèche vangt kinderen van 0 tot 3 jaar op.

8.8 Solidarité Savoir
Solidarité Savoir is een algemene sociale dienst die onder meer
individuele steun biedt (opvang, een luisterend oor, bijstand, de weg
wijzen, begeleiding, administratieve hulp, enz.) aan alle personen die
dit wensen, door hen raad te geven en door te sturen naar de juiste
diensten.
In het kader van haar collectieve en gemeenschapsacties organiseert de
vereniging een netwerk voor kennisuitwisseling, een jaarlijks wijkfeest
en socioculturele uitstappen. Er is eveneens een permanentie voor
“vroegtijdig schoolverlaten” ten dienste van gezinnen en jongeren.

Praktische informatie
• Sociale permanenties:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 9 u tot 13 u
maandag en donderdag van 14 u tot 16 u
• Leopold II-laan 100
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/513.54.66
Fax: 02/414.46.07
• E-mail: info@solidarite-savoir.be
• Website: www.solidarite-savoir.be
• Erkend als globaal centrum voor maatschappelijk welzijn
door de COCOF

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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8.9 Caritas Molenbeek
Praktische informatie
• Sociale permanenties:
- maandag en dinsdag van 9 u tot 11 u
- woensdag en donderdag op afspraak
• Vierwindenstraat 67
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/410.56.50
• E-mail: caritas.molenbeek@base.be

Caritas Molenbeek is een sociale dienst die alle personen van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek helpt en adviseert. Deze dienst vangt
op, luistert, informeert, helpt en begeleidt bij verschillende handelingen:
• administratieve steun op het vlak van kinderbijslag, ziekenfonds,
werkloosheid, OCMW, energie, pensioenen, verzekeringen;
• juridische steun, budgettaire begeleiding, huisvesting;
• hulp bij het zoeken naar een opleiding, alfabetiserings- en taallessen;
• hulp bij het zoeken naar werk;
• regulariseringen, naturalisaties, familiehereniging, enz.
Deze dienst biedt eveneens materiële steun door voedselpakketten toe
te kennen in samenwerking met het Snijboontje Bis. Caritas Molenbeek
organiseert collectieve permanenties om te informeren, te sensibiliseren
betreffende verschillende thema’s en om te debatteren over vragen die
de buurtbewoners zich kunnen stellen. Al deze acties hebben als doel
om de bevolking zelfstandiger te maken in functie van haar noden.

8.10 Randstad
Praktische informatie
• Openingsuren van het bureau: van maandag
tot en met vrijdag van 9 u tot 17 u
• Hovenierstraat 45
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/414.08.52
• E-mail: dcrandstad@skynet.be
• Website:
www.ldcbrussel.be/
brusselse-lokaledienstencentra/randstad

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Randstad is een Nederlandstalig lokaal dienstencentrum actief in OudMolenbeek en Koekelberg.
Elke werkdag worden er tegen democratische prijzen maaltijden
verstrekt.
De doelgroep van Randstad bestaat hoofdzakelijk uit personen van de
derde leeftijd die graag deelnemen aan activiteiten en ontmoetingen
die georganiseerd worden door de vereniging.
De vereniging biedt eveneens verschillende diensten aan:
administratieve hulp, raadgevingen en informatie, klusjes aan huis,
bezorgen van boodschappen, haarknippen, pedicure, manicure.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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8.11 De Welvaartkapoen
De Welvaartkapoen is een Nederlandstalige vereniging die veel diensten
aanbiedt, waaronder het lokaal dienstencentrum. Hier kan men terecht
voor: sociale hulp, een sociaal restaurant, levering van maaltijden aan
huis, vervoersdienst, administratieve hulp, aquagym en turnen voor
vrouwen en senioren.
De vereniging omvat ook het IBO, dat kinderen van 5 tot 12 jaar opvangt
na schooltijd of tijdens de vakantie. De ploeg van de Welvaartkapoen
helpt kinderen die in een Nederlandstalige school van Sint-JansMolenbeek ingeschreven zijn bij het maken van hun huiswerk en
organiseert activiteiten tijdens hun vrije tijd.

8.12 Foyer vzw
De Foyer is een Nederlandstalige vereniging die verschillende
initiatieven en projecten heeft opgezet in het Brussels Gewest in alle
domeinen ter integratie van de bevolking van vreemde origine.

Praktische informatie
Lokaal dienstencentrum
• Open van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 17 u
• Schoolstraat 76
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.29.07
Fax: 02/410.57.52
• E-mail: ingrid.verhoeven@vgc.be
• Website: www.vaartkapoen.be
Kinderopvang
• In de schoolperiode: open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 7 u tot 8.30 u en van 15.30 u
tot 18.30 u en op woensdag van 7 u tot 8.30 u en van
11.30 u tot 18.30 u
• Tijdens de schoolvakanties: van maandag tot vrijdag
van 8 u tot 18.30 u
• Vierwindenstraat 58
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Vandenboogaerdestraat 93
1080 Sint-Jans-Molenbeek
• Informatie op 02/414.29.07

Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 18.30 u
• Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.74.95
Fax: 02/411.04.39
• E-mail: loredana.marchi@foyer.be
• Website: www.foyer.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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8.13 Regionaal
Integratiecentrum Foyer
Praktische informatie
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 u tot 18.30 u
• Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.74.95 - 02/609.55.63
Fax: 02/411.04.39
• E-mail: info.wgi@foyer.be
• Website: www.foyer.be
• Erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Het Regionaal Integratiecentrum Foyer werkt rond thema’s als de
integratie van allochtonen of de manier waarop met diversiteit
omgegaan wordt, met onder meer een juridische dienst en een dienst
voor de Roma.
De cel onderwijs van het centrum ontwikkelt projecten rond
meertaligheid en interculturaliteit in het onderwijs en de opvoeding.
Het centrum ontwikkelt methodologieën, projecten en opleidingen
voor lesgevers, leerlingen en hun ouders. Het biedt eveneens educatieve
steun aan ouders van vreemde origine die ervoor gekozen hebben hun
kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs te sturen. De brochure
“Vivace“ is ter beschikking van het publiek via de website.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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8.14 Archipel – Welkom
Archipel – Welkom is een Nederlandstalige eerstelijnsdienst die een
gevarieerde hulpverlening biedt: informatie en advies van alle aard,
sociaal administratieve ondersteuning en psychosociale hulpverlening,
bemiddeling rond diverse problemen zoals de verblijfsreglementering,
sociale zekerheid, familiale aangelegenheden en schoolproblemen. De
vereniging heeft als doel een brugfunctie te vervullen tussen de cliënt
en de openbare instellingen zoals de gemeente, het gerecht…
Archipel – Welkom richt zich tot etnisch-culturele minderheden, vooral
nieuwkomers. De mensen worden in verschillende talen onthaald:
Nederlands, Frans, Engels, Turks, Italiaans, Farsi, enz.

Praktische informatie
• Permanenties:
- maandag, woensdag en donderdag: van 9 u tot 11.30 u
en van 13.30 u tot 17 u
- dinsdag en vrijdag: van 9 u tot 11.30 u
• Mommaertsstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.24.23
Fax: 02/414.16.97
• E-mail: jeannine.vanderwilt@foyer.be

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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9. Huisvesting

9.1 Onthaaltehuis “De Relais”
De Relais is een instelling van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek die tijdelijk mensen met
huisvestingsmoeilijkheden opvangt, bijvoorbeeld als gevolg van een huisuitzetting. Het opvangtehuis
heeft echter een ruimere doelstelling: het probeert personen te helpen om zich los te rukken van
de problemen die voor hun huisvestingsmoeilijkheden hebben gezorgd, houdt zich bezig met hun
huisvesting elders, enz. In deze optiek stellen de opgevangen personen samen met hun maatschappelijk
werker een realistisch persoonlijk project op dat onder meer de duur van hun verblijf bepaalt.
Het gebouw van De Relais bestaat uit 32 individuele of dubbele kamers of kamers met mezzanine (drie tot
vijf personen) die allemaal uitgerust zijn met een wastafel en een douche. De kamers, die de bewoners zelf
moeten onderhouden, staan borg voor intimiteit en autonomie. Er staat eveneens een multimediaruimte
ter beschikking van de bewoners.
Voor elke toelating is een betalingsverbintenis (document voor de tenlastename van de kosten) vereist
die is opgesteld door het OCMW van de gemeente waar de aanvrager is gedomicilieerd. De bewoners
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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dragen bij in de verblijfskosten volgens hun mogelijkheden; hun OCMW
legt hun aandeel vast. In de prijs zijn begrepen: huisvesting, ontbijt,
middagmaal, avondmaal en enkele activiteiten. Bovendien ontvangen
de bewoners wekelijks zakgeld waarvan het bedrag wordt bepaald door
hun OCMW.
De Relais beschikt ook over een transitwoning.
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Praktische informatie
• Vandenboogaerdestraat 64
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/421.32.80
Fax: 02/421.32.88
• De Relais is erkend en wordt gesubsidieerd door de GGC
(erkenningsnummer: MA 003)

9.2 Cel Huisvesting
De cel Huisvesting van het OCMW is een tweedelijnsdienst die als doel
heeft om de acties van de gemeente en het Brussels Gewest tegen
onbewoonbare woningen te ondersteunen. Ze strijdt ook mee tegen
huisjesmelkers.
De gebruikers worden georiënteerd en krijgen raad over hun woonsituatie:
Wooncode, huurcontracten, rechten en plichten die verbonden zijn aan
hun statuut als huurder. Bovendien voorkomt de cel dat het OCMW zich
garant stelt voor niet-conforme woningen.

Praktische informatie
• Enkel op afspraak via de algemene sociale dienst
• Vandenboogaerdestraat 66
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/421.32.81
Fax: 02/421.32.88

Door op het terrein op te treden, wil het OCWM ook eigenaars ertoe
aanzetten om degelijke woningen aan kansarmen te verhuren zodat zij
een menswaardig leven kunnen leiden.

9.3 Sociaal verhuurkantoorLa MAIS vzw
Het sociaal verhuurkantoor van Molenbeek, La MAIS vzw, beheert
private panden die het als sociale woningen verhuurt aan personen
met lage inkomens, waaronder de gebruikers van het OCMW. Voor de
kandidaat-huurders werkt de vereniging met een wachtlijstsysteem.
Omwille van het grote aantal kandidaturen zijn inschrijvingen tot
nader order niet mogelijk.
Het sociaal verhuurkantoor neemt het volledige verhuurbeheer van de
panden voor zijn rekening (zoeken van huurders, inboedelbeschrijving,
systematische betaling van de huur, goed onderhoud van het pand,
enz.) en adviseert de eigenaars bij de inrichting van de woningen en
voor renovatiepremies.

Praktische informatie
• Permanenties huisvesting: enkel op afspraak
• Tazieauxstraat 45
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.54.33 (behalve op vrijdag)
Fax: 02/412.54.94
• E-mail: aismolenbeek@publilink.be
• Opdrachten gedefinieerd door het ministerieel besluit
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 04/03/2009

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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9.4 Origine et Habitat:
mode d’emploi
Praktische informatie
• Gebouw AJJA
Graaf Van Vlaanderenstraat 15
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Alg. tel: 02/422.06.71
GSM: 0475/20.63.17
• E-mail: jcdupont@skynet.be
• Website: http://users.skynet.be/jcdupont

“Origine et Habitat: mode d’emploi”, vroeger PASSH (Programme pour
l’Amélioration de la Sécurité et la Salubrité de l’Habitat – programma
voor de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de woning)
helpt en adviseert huurders en eigenaars op het vlak van hygiëne van
de woning, preventie van ongevallen te wijten aan koolstofmonoxide,
vochtigheid, verwarmingsproblemen, gaslek, enz. Een preventiewerker
informeert de mensen op individuele of collectieve wijze bij de
permanenties of technische huisbezoeken.

9.5 CVBA “Le Logement
Molenbeekois”
Praktische informatie
• Onthaalloket: open van maandag tot en met
vrijdag van 10 u tot 12 u
• Sint-Jan-Baptistvoorplein 27
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/414.03.72
Fax: 02/414.02.63
• E-mail: lelogementmolenbeekois@llm.irisnet.be

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“Le Logement Molenbeekois” is een van de openbare
vastgoedmaatschappijen (OVM) van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Ze beheert een huurpark van meer dan 3000 sociale woningen
in verschillende wijken van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.
De taken van Le Logement Molenbeekois bestaan uit:
• verhuur van de woningen overeenkomstig de regels vastgelegd
door de wetgeving. De personen die een beroep doen op de sociale
huisvestingsmaatschappij worden ingeschreven op een wachtlijst
die werkt met wettelijke voorkeurrechten;
• technisch beheer van het patrimonium: onderhoud van de
woningen en van hun uitrusting;
• toezicht op de uitbreiding en de verbetering van het huurpark
(renovatie van woningen), hoofdzakelijk door middel van de
gewestelijke budgetten bestemd voor vastgoedinvesteringen in
de sector van de sociale huisvesting;
• ontwikkeling van een systeem voor sociale begeleiding van de
gebruikers in samenwerking met gespecialiseerde actoren, meer
bepaald met het OCMW.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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9.6 La Rue
De vzw La Rue is een vereniging voor permanente vorming die de
bedoeling heeft de verantwoordelijkheid en de actieve deelname
aan het sociale, culturele en politieke leven van de bewoners in
Oud-Molenbeek te bevorderen. De vereniging gaat op verschillende
manieren te werk:
• permanenties en acties op huisvestingsvlak;
• advies bij de renovatie van privéwoningen;
• sociale permanenties (tussenschakel naar andere diensten,
verenigingen);
• alfabetiseringscursussen, huiswerkschool, bijlessen (kinderen en
jongeren), creatieve workshops, feestmomenten;
• informering en sensibilisering, individueel en collectief, van de
inwoners, over een reeks vragen (gemeentebeleid, kwaliteit van
de woningen en leefklimaat, milieu, enz.): overleg en begeleiding
bij de verschillende stappen die de inwoners ondernemen;

Praktische informatie
• Permanentie huisvesting: woensdag van 16 u tot 18 u
• Permanentie renovatieadvies: donderdag van 9 u tot 12 u
• Permanentie onthaal: maandag en donderdag
van 13.30 u tot 15 u
Adres permanenties:
• Kolomstraat 1
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411.58.34
Adres van de vereniging:
• Ransfortstraat 61
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.33.03
Fax: 02/410.59.98
• E-mail: la-rue@skynet.be

• beheer van een stadstuin voor de bewoners van de Finstraat.

9.7 Buurthuis Bonnevie
De vzw Buurthuis Bonnevie heeft tot doel de woonomstandigheden
in de wijk te verbeteren met hulp van de bewoners. Dat doet ze door
geïntegreerd sociaal werk te verrichten in het centrum van Molenbeek
(wijk tussen de Gentsesteenweg, de Piersstraat, de Leopold II-laan en
het kanaal).
Het team van buurtwerkers luistert naar de noden van de buurtbewoners
en houdt hen op de hoogte van de nieuwe wijkcontracten en/of andere
projecten rond de ontwikkeling van de openbare ruimte in de wijk.
Er worden permanenties rond huisvesting georganiseerd om
de huurders te informeren over hun rechten en plichten, om hen
uitleg te geven over huurcontracten, om hen te informeren over
hygiëneproblemen, om hen te helpen zich in te schrijven bij organisaties
voor sociale huisvesting, om hen te informeren en in sommige gevallen
te begeleiden bij de aanvraag van een verhuispremie.

Praktische informatie
• Huurderspermanentie: op dinsdag van 14 u tot 18 u en op
donderdag van 9 u tot 12 u, op afspraak
• Uitleendienst, op afspraak: 0487/67.72.03
• Voor alle andere diensten:
Bonneviestraat 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.76.31
Fax: 02/411.80.33
• E-mail: bonnevie@bonnevie40.be
• Website: http://bonnevie40.be

Het Buurthuis biedt eveneens andere diensten, waaronder:
• de klusjesdienst, die klusjes gaat opknappen bij huurders met een
laag inkomen;
• de uitleendienst van renovatiemateriaal, die bestemd is voor
eigenaars en huurders die op het grondgebied van Molenbeek
wonen.
Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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10. Energie

10.1 Cel Energiepreventie
De cel Energiepreventie van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek biedt individuele begeleiding op vlak
van energie aan de gebruikers die doorverwezen worden door de algemene sociale dienst of door de
dienst Schuldbeheer en -bemiddeling.
De cel helpt de begunstigden hun elektriciteits-, gas- en waterverbruik te begrijpen en om het te
controleren en te verminderen. Hiertoe wordt een analyse gemaakt van het verbruik en van de staat van
de woning.
De dienst biedt eveneens verschillende workshops aan over thema’s als de energiefactuur en tips om
minder te verbruiken. Deze workshops kunnen gevolgd worden door alle inwoners en verenigingen uit
Molenbeek.

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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Verder organiseert de cel Energiepreventie in samenwerking met
verschillende lokale en regionale verenigingen twee keer per jaar een
Energiedag voor alle bewoners van de gemeente.
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Praktische informatie
• Alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 7.55 u tot 12 u
en van 12.30 u tot 16.45 u
(in juli en augustus van 7 u tot 14 u)
• Werkhuizenstraat 19
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/563.45.43 of 02/563.45.39

10.2 Het Energiekrediet
Het Energiekrediet is een dienst opgericht door het OCMW van SintJans-Molenbeek die ervoor zorgt dat men een lening aan zeer verlaagd
tarief kan krijgen om energiebesparende werken in huis uit te voeren.
Deze dienst is er voor alle burgers en voor alle rechtspersonen met
sociaal oogmerk in Sint-Jans-Molenbeek.
Elke woning kan genieten van een krediet van maximum 10.000 euro,
cumuleerbaar met de regionale en gemeentelijke premies. Voor de
doelgroep van sociaal kwetsbare personen biedt het Energiekrediet een
juridische, financiële, technische en sociale begeleiding.

Praktische informatie
• Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.53.18
• E-mail: creditenergie@publilink.be
• Opgericht in het kader van het Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost (FRGE)

Voorbeelden van beoogde tussenkomsten: audit, vervanging van
oude verwarmingsketels en convectoren, dak-, muur- of vloerisolatie,
installatie van performante ramen en raamwerken, installatie
van thermostatische kranen of van een kamerthermostaat met
tijdinschakeling, enz.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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11. Bijstand in natura

11.1 Déma-R-âges
Praktische informatie
• Ferdinand Elbersstraat 20 (ingang achteraan)
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/481.99.46
Fax: 02/468.12.30
• Showroom: open op donderdag van 8 u tot 12.30 u
Gosseliesstraat 8
1080 Sint-Jans-Molenbeek

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Déma-R-âges is een dienst van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
die als eerste doel heeft om, op vraag van bejaarden die naar een
rusthuis verhuizen, hun meubels te hergebruiken. Déma-R-âges
haalt de meubels op, sorteert ze, herstelt ze en stelt ze vervolgens ter
beschikking van gebruikers van het OCMW.
Het tweede doel is om het leven van oudere personen te
vergemakkelijken door in hun woning klusjes op te knappen en
aanpassingen uit te voeren, zoals het afschaven van deuren, het
plaatsen van steunbaren, het vastmaken van tapijt… Daarnaast voert
de dienst kleine aanpassingen uit bij de gebruikers van het OCMW om
hun energieverbruik (water-gas-elektriciteit) te doen dalen.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
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11.2 Snijboontje
Van maandag tot vrijdag biedt het sociaal restaurant Snijboontje
voor een lage prijs evenwichtige menu’s aan bestaande uit soep, een
hoofdgerecht, een dessert en een drankje (koffie, thee of een glas
melk). Op dinsdagnamiddag worden er activiteiten georganiseerd:
verjaardagsfeestjes van de gebruikers, zang, videoprojecties, enz. Het
restaurant biedt aan alleenstaande mensen en mensen met een laag
inkomen de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen.
Het centrum voor voedselbedeling Snijboontje Bis deelt van maandag
tot en met vrijdag voedselpakketten uit aan mensen die werden
doorverwezen door het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.

11.3 Restaurant ”Les Uns et
les Autres“
Les Uns et les Autres is zowel een sociaal restaurant waar iedereen
welkom is, als een broodjeszaak en een traiteurdienst. Het streeft een
drievoudig doel na:
• de socioprofessionele integratie van personen aangeworven in het
kader van artikel 60, §7 en van een doorstromingsprogramma, als
serveerder en keukenhulp, onderhoudstechnicus en administratief
assistent;
• gezonde voeding voor iedereen, in functie van het inkomen van de
klant;
• ongedwongen ontmoetingen met mensen van verschillende
generaties en met verschillende socio-economische en culturele
achtergronden.
De menu’s bestaan uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een
dessert. Het water is gratis. Om al de klanten tevreden te kunnen
stellen, wordt halalvlees opgediend.

Praktische informatie
Sociaal restaurant Snijboontje
• Open van maandag tot en met vrijdag
van 11.45 u tot 13.30 u - Menu van 3,5 € tot 5 €
(naargelang de inkomsten)
• Oostendestraat 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/410.85.27
• E-mail: snijboontje@skynet.be
Centrum voor voedselbedeling Snijboontje Bis
• Verdeling van voedingspakketten van
maandag tot en met vrijdag van 14.30 u tot 16 u
• Sociale permanenties:
maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u tot 11.30 u
• Meninstraat 55
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel-Fax: 02/410.28.15
• E-mail: snijboontje.bis@skynet.be

Praktische informatie
• Menu aan 7,50 € voor werknemers; 3,80 € voor
studenten, werkzoekenden, gepensioneerden en
personen aangeworven in het kader van artikel 60, §7;
2,80 € voor asielzoekers, personen met een Omniostatuut en OCMW-gebruikers. Gratis voor kinderen
van 0 tot 4 jaar; 1,80 € voor kinderen van 4 tot 12 jaar
(maximum 2 kinderen per betalende volwassene)
• Traiteurdienst op aanvraag, 7 dagen op 7
• Restaurant en broodjeszaak open van maandag tot en
met vrijdag van 11.45 u tot 14 u
• Graaf Van Vlaanderenstraat 13
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/410.09.60
Fax: 02/410.92.14
• E-mail: lesunsetlesautres@skynet.be
• Website: www.users.skynet.be/restosocial

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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11.4 Oxfam-Solidariteit
Praktische informatie
Oxfam-Solidariteit:
• Vierwindenstraat 60
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/501.67.14
• E-mail: icl@oxfamsol.be
• website: www.oxfamsol.be/shops
Tweedehandswinkel :
Oxfam-Solidariteit Beekkant
• Open van maandag tot en met zaterdag
van 10 u tot 18 u
• Dubois-Thornstraat 105
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/413.00.55

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Zoals de naam al aangeeft, strijdt Oxfam-Solidariteit voor solidariteit en
gelijkheid tussen bevolkingsgroepen. De tweedehandsactiviteiten nemen
een belangrijke plaats in binnen de vereniging. De 40 tweedehandswinkels
in België maken het hergebruik en de herwaardering mogelijk van
producten zoals kledij, boeken, allerhande spulletjes, meubels en
informatica.
Dankzij de tweedehandsproducten kan er op een duurzamere manier
geconsumeerd worden – door de strijd tegen overconsumptie en
verspilling – en ook op een meer solidaire manier – door bij te dragen aan
het financieren van projecten in ontwikkelingslanden. Overigens geven
de tweedehandsactiviteiten personen of verenigingen met beperkte
financiële middelen de kans om in de winkels van Oxfam-Solidariteit
kwaliteitsproducten aan lage prijzen te vinden.

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

12. Conclusie
Het OCMW hoopt dat u er, dankzij deze brochure, in zal slagen om
beter uw weg te vinden in het sociale aanbod dat beschikbaar is in
Sint-Jans-Molenbeek.
Zoals eerder reeds uitgelegd werken talrijke diensten en
verenigingen die niet in deze brochure worden vermeld, eveneens
actief mee aan de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers
van Molenbeek.

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be
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7.14
8.1
8.3
8.8
8.10
8.11
8.13
11.2

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.14
9.5
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Index
Sleutelwoorden		 Rubrieken

Pagina

Sociale dienst

2.3
3.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.14

De algemene sociale dienst
Procedure voor de aanvraag van (financiële) bijstand bij het OCMW
De Groene Poort - Snijboontje
Solidarité Savoir
Caritas Molenbeek
Randstad
De Welvaartkapoen
Archipel - Welkom

8
13
49
49
50
50
51
53

Sport

8.1
8.4
8.11

Dienst Cultuur en Vrije Tijd
Molenbeek-CBSU-Sport
De Welvaartkapoen

46
48
51

Strijd tegen sociale uitsluiting en armoede

4.5
6.1
6.2
6.4
6.5
8.4
8.5
8.7

Le Pont
Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
Centrum voor vakantie en bosklassen ”la CLES des Ardennes”
La Goutte d’Huile
Notre Coin de Quartier
Molenbeek-CBSU-Sport
SAMPA
De Groene Poort - Snijboontje

24
32
33
34
35
48
48
49

Taallessen en alfabetiseringscursussen

6.1
7.4
7.8
7.11
7.15
8.7
9.6

Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
Bureau voor Talen en Hulp bij het Schrijven
Molenbeek Formation
Lire et Ecrire
Le Piment
De Groene Poort - Snijboontje
La Rue

32
38
41
42
45
49
57

La Médicale Avicenne
Norman Bethune
De Brug - La Passerelle
Le Maritime
Medisch centrum ”Fulton”
Medisch centrum ”Delaunoy“
Medisch centrum van Molenbeek
Dental Clinics
Medisch en tandheelkundig centrum van Ribaucourt
Tandheelkundig centrum Karreveld

18
18
19
20
20
21
21
21
22
22

Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
Vormingscentrum Foyer
T-Impact
Cel Werk
Cel Artikel 60
Tot Uw Dienst
Greenworks
Lokale Missie van Molenbeek
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Plaatselijk Economieloket van Molenbeek

32
35
35
37
37
39
39
40
41
42

Tandartsen

Tewerkstelling

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.12
4.2.13
6.1
6.6
6.7
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.9
7.10
E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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Pagina

7.14
7.15
7.16
7.17
8.5
8.6
8.9
11.3

JES
Le Piment
Agentschap Actiris
Atelier Groot Eiland vzw
SAMPA
Amphora vzw
Caritas Molenbeek
Restaurant ”Les Uns et les Autres“

44
45
45
45
48
48
50
61

Thuiszorg

5.2
7.5
8.10
11.1

Thuiszorg
Tot Uw Dienst
Randstad
Déma-R-âges

28
39
50
60

Tweedehands

11.4

Oxfam-Solidariteit

62

Vakantiecentrum

6.2

Centrum voor vakantie en bosklassen ”la CLES des Ardennes”

33

Vormingen

4.4
6.1
6.6
7.1
7.6
7.7
7.8
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
8.2
8.7
8.9
8.13
11.3

Steunpunt van het LAMA-project
Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
Vormingscentrum Foyer
Cel Studies en Opleidingen
Greenworks
Lokale Missie van Molenbeek
Molenbeek Formation
Plaatselijk Economieloket van Molenbeek
Lire et Ecrire
Vormingscentrum Bonnevie
Formation Insertion Jeunes
JES
Le Piment
Informaticaruimtes
De Groene Poort - Snijboontje
Caritas Molenbeek
Regionaal Integratiecentrum Foyer
Restaurant ”Les Uns et les Autres“

24
32
35
36
39
40
41
42
42
43
43
44
45
47
49
50
52
61

Vrouwen

4.6
4.7
6.1
8.11
9.6

Gezinsplanning ROSA van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen
Kind en Gezin
Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
De Welvaartkapoen
La Rue

24
25
32
51
57

Werk

6.1
6.6
6.7
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7

Vzw Bestrijding van de Sociale Uitsluiting – Buurthuizen
Vormingscentrum Foyer
T-Impact
Cel Werk
Cel Artikel 60
Tot Uw Dienst
Greenworks
Lokale Missie van Molenbeek

32
35
35
37
37
39
39
40

Website : http://www.ocmw-molenbeek.be

72

Gids van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Index
Sleutelwoorden		 Rubrieken
7.9
7.10
7.14
7.15
7.16
7.17
8.5
8.6
8.9
11.3

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Plaatselijk Economieloket van Molenbeek
JES
Le Piment
Agentschap Actiris
Atelier Groot Eiland vzw
SAMPA
Amphora vzw
Caritas Molenbeek
Restaurant ”Les Uns et les Autres“
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Woordenlijst:
BTHS:
CBSU:
COCOF:
CV:
CVBA:
DMH:
GGC:
OCMW:
PWA:
RIZIV:
SAMPA:
Vzw:

Bureau voor Talen en Hulp bij het Schrijven
Cel ter Bestrijding van de Sociale Uitsluiting
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
Curriculum Vitae
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Dringende Medische Hulp
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
“Service d’Aide aux Molenbeekois Primo-Arrivants”: Hulp aan de nieuwkomers in Sint-Jans-Molenbeek
Vereniging zonder winstoogmerk

Algemene gegevens van het OCMW:
		
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
		
1080 Sint-Jans-Molenbeek
		
Tel: 02/412.53.11 – Fax: 02/412.53.53
		
		

E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
Website: http://www.ocmw-molenbeek.be
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Nota’s

E-mail : cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be
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