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De missie van het OCMW van Oudergem is het verlenen van sociale bijstand aan elke 

inwoner van Oudergem die er recht op heeft.  

Het doel van deze sociale bijstand is om iedereen in staat te stellen "een leven te leiden in 

overeenstemming met de menselijke waardigheid". 

De sociale bijstand van het OCMW van Oudergem kan verschillende vormen aannemen: 

sociaal, financiëel, medisch, sociaal-professioneel, cultureel... 

Het OCMW biedt ook andere diensten aan, zoals toegang tot rechtsbijstand, thuishulp, 

plaatsing in een rusthuis, 

Deze brochure is bedoeld om u te laten zien hoe het OCMW u kan helpen en hoe u in 

contact kunt komen met onze diensten. 

Onze teams zijn er om u te helpen, aarzel niet om contact met ons te nemen. 

Tijdens de Covid-19 moet u de in de brochure vermelde nummers bellen om te weten 

te komen wat de openingsuren zijn. 
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Hulp nodig, gebrek aan middelen, bij wie kan ik terecht? 

Sociale, financiële bijstand 

 

Je hebt geen recht meer op werkloosheid, je hebt geen inkomen, je hebt geldzorgen, het 

einde van de maand is moeilijk, hoe betaal je het schoolgeld van je kinderen? Hoe betaal je 

de gasrekening? 

Voor dit soort problemen kunt u terecht bij de permanentie van de sociale dienst van het 

OCMW. 

Een maatschappelijk werker luistert naar uw vraag en opent, afhankelijk van uw situatie, een 

dossier of verwijst u door naar andere diensten van het OCMW (energiedienst, 

budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, gezinsbijstand, ...). 

Het dossier moet verschillende elementen bevatten zoals uw inkomen, uw 

gezinssamenstelling en uw professionele situatie. Een sociaal onderzoek zal worden 

uitgevoerd door uw maatschappelijk werker. In dit verband kan een huisbezoek worden 

gepland. Het verslag van de maatschappelijk werker zal worden voorgelegd aan het speciaal 

comité van de sociale dienst, dat binnen 30 dagen na uw aanvraag zal beslissen over de toe 

te kennen bijstand. 

U zal gevraagd worden om actief deel te nemen aan de voorbereiding van uw dossier, aan 

het sociaal onderzoek en om ons op de hoogte te brengen van elke verandering in uw 

situatie (gezin, inkomen, enz.). 

De sociale bijstand kan verschillende vormen aannemen: 

• Een leefloon of een gelijkwaardige bijstand 

• Een tussenkomst in uw medische kosten(medicamenten, hospitalisatie,) 

• Een tussenkomst in het schoolgeld, 

• Transportkosten, 

• Een aanvulling op uw salaris  

• Een voorschot op werkloosheidsuitkeringen, mutualiteitsuitkeringen, pensioen, 

alimentatiegeld, 

U kunt een aanvraag indienen bij het OCMW in Oudergem, uw aanvraag zal worden 

behandeld op basis van uw situatie en het advies van een arts.  

 

Plaats 

Paepedelle, 87 

1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

permanencesociale@cpas-

auderghem.brussels 

Uurrooster 

Maandag, 

dinsdag,donderdag,vrijdag 

van 9u tot 11u 

 

 

mailto:permanencesociale@cpas-auderghem.brussels
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Socio-professionele integratie 

 

Een team van maatschappelijk werkers en psychologen begeleidt de mensen die door ons 

centrum worden geholpen in hun sociale en professionele [her]integratieproces. Het einddoel 

van de acties beoogt de integratie van de begunstigden op de arbeidsmarkt door middel van 

verschillende doelstellingen: 

 

• De realisatie van een socio-professionele evaluatie, rekening houdend met de 

persoonlijke motivatie van elke persoon, zijn vaardigheden en zijn reële 

integratiemogelijkheden; 

• Het opzetten van een PIIS [Individueel Socio-professioneel Integratieproject] met een  

begeleiding en evaluatie van het project; 

• De ontwikkeling van de nodige sociale en gedragsvaardigheden voor een eventuele 

toetreding tot een opleiding of een baan; 

• De mogelijkheid om kwalificerende opleidingen te volgen om uw vaardigheden te 

verbeteren of te vergroten, om zo goed mogelijk aan uw ambities en de 

verwachtingen van de arbeidsmarkt te voldoen; 

• Het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en ter beschikking 

stellen bij externe partners [arbeidsovereenkomsten die bekend staan als "artikel 

60"], waardoor de persoon waardevolle ervaring kan opdoen bij andere werkgevers. 

Alle acties worden uitgevoerd in individuele gesprekken en alleen op afspraak. 

 

 

 

Plaats 

Paepedelle, 87 

1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

isp@cpas-auderghem.brussels 

Permanentie 

Op afspraak 
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Gezondheid 

 

Heb je problemen met het betalen van de dokter of ziekenhuisrekeningen? Problemen 

bij het inschrijven bij een ziekenkas? 

Het OCMW van Oudergem kan u ook helpen op medisch gebied. De maatschappelijk 

werkers kunnen u helpen bij uw inspanningen om : 

• Een tussenkomst in uw medische kosten, hospitalisatie of apothekerskosten 

• Aansluiting bij een mutualiteit. 

• Het verkrijgen van een specifieke status en/of een verhoogde vergoeding. 

Uw verzoeken dienen te worden gericht aan de sociale dienst, die afhankelijk van uw situatie 

een dossier zal opstellen. De procedures zijn dezelfde als voor de sociale bijstand. 

U verblijft illegaal in Oudergem maar u heeft dringend medische hulp nodig? 

U kunt een aanvraag indienen bij het OCMW in Oudergem. Uw aanvraag zal worden 

behandeld op basis van uw situatie en het advies van een arts. U krijgt niet direct geld voor 

uw zorgen, maar u krijgt wel toegang tot medische zorgen (dokter, ziekenhuis, apotheek). 

 

 

 

 

 

 

Plaats 

 Paepedelle, 87 

1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

permanencesociale@cpas-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Maandag, 

dinsdag,donderdag,vrijdag 

van 9u00 tot 11u00 

 

mailto:permanencesociale@cpas-auderghem.brussels
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Juridische bijstand 
 

Begrijp je de brief van een advocaat of een officiëel document niet? 

Bent u op zoek naar juridisch advies? 

Elke juridische vraag kan het onderwerp zijn van een consultatie om een advies, raad, 

informatie over gezins-, sociaal, fiscaal of ander recht te krijgen. 

De missie van deze dienst staat geen wettelijke vertegenwoordiging toe. 

De behandeling van het verzoek gebeurt anoniem en deze hulp is gratis. 

Huurgarantie  

U wilt een woning huren maar u heeft niet genoeg geld om de huurwaarborg te 

betalen, wat kunt u doen? 

Het OCMW kan u helpen door op te treden als borg voor de bank, die de verhuurder 

informeert. Gedurende de gehele looptijd van het huurcontract moet u maandelijks een 

bedrag betalen om deze garantie o te bouwen. 

 

 

 

 

Plaats 

 Paepedelle, 87 

 1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

juridique@cpas-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Op afspraak 
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De dienst voor budgetbegeleiding - schuldbemiddeling . 
 

De rekeningen stapelen zich op, je hebt er geen zicht meer op! Hoe betaal je alles? 

Wat staat er nu echt in uw verzekering, krediet of koopcontract? Je bent het 

slachtoffer van een oplichterij, wat kun je doen? 

De dienst budgetbegeleiding/schuldenbemiddeling is er om u te helpen uw rekeningen op 

orde te brengen, een inventaris te maken van uw inkomsten en uitgaven. Het doel is om u te 

helpen een financiëel evenwicht te vinden en tegelijkertijd fatsoenlijk te kunnen blijven leven. 

Een gespecialiseerde maatschappelijk werker zal u ontvangen en de situatie met u 

analyseren. 

Indien nodig  zal hij(zij) je de ganse tijd opvolgen. Er kan een budgettair begeleidings- of 

afbetalingsplan worden opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Plaats 

 Paepedelle, 87 

 1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

mdd@cpas-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Donderdag van 9u00 tot 

11u00 
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Sociaal-culturele coördinatie 

 

Heb je er altijd al van gedroomd om te gaan sporten of deel te nemen aan een 

creatieve workshop? Wilt u deelnemen aan culturele 

groepsuitstapjes(theater,musea,tentoonstellingen) in Brussel en elders? 

Of u nu een volwassene bent of een kind, met steun van het OCMW is culturele coördinatie 

de dienst die u nodig heeft! Wij bieden u immers individuele financiële steun aan (sportbeurs, 

workshopbeurs, ...), verdelen voordelige tickets voor sport en cultuur (artikel 27), organiseren 

workshops en participatieve projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats 

Paepedelle, 87 

1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

socioculturel@cpas-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Dinsdag van 9u00 tot 11u00 
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Energiedienst (water, gas, elektriciteit, stookolie) 

 

De verwarming is duur! Hoe kun je minder consumeren? 

Kun je een sociaal tarief vragen voor elektriciteit, gas? 

Komt u in aanmerking voor bijstand op het gebied van stookolie? 

Hoe kunt u uw waterrekening verlagen? 

Een maatschappelijk werker zal u verwelkomen om u te informeren over het verbruik van 

elektriciteit, gas, stookolie of water, over de manier waarop u met de leverancier kunt 

onderhandelen over een betalingsplan en over de manier waarop u een financiële 

tussenkomst van het OCMW in uw facturen kunt vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats 

Paepedelle, 87 

          1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

energie@cpas-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Donderdag van 9u00 tot 

11u00  
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Huisvesting 

 

Begeleiding bij het zoeken naar een woonst 

Bent u op zoek naar een woonst, kunt u het niet gemakkelijk vinden, weet u niet hoe u het 

moet aanpakken? 

Het OCMW kan u helpen met de stappen die u moet nemen. Het zal je helpen bij je 

zoektocht. Aarzel niet om met de maatschappelijk werker te praten die uw dossier volgt. 

 

Referentieadres  

Bent u dakloos, hoe ontvangt u uw post of behoudt u uw uitkering? 

Het OCMW kan deze rol spelen, en dus post voor u ontvangen (als u aan de voorwaarden 

voldoet). U bent verplicht om uw post ten minste eenmaal per kwartaal op te halen. Het 

referentieadres maakt het mogelijk om sociale uitkeringen te ontvangen of te behouden, 

zoals een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, ziekenkasuitkering. 

 

Installatiepremie 

U bent dakloos en heeft een huis gevonden, kan het OCMW u helpen om het in te richten? 

De installatietoelage is een geldbedrag dat u in staat moet stellen om deze situatie te 

verhelpen bij de inrichting en uitrusting van uw woning (aankoop van meubilair, 

aansluitingskosten,...) U kunt slechts één keer van deze installatietoelage profiteren. 

 

Transitwoonst 

Je bent tijdelijk dakloos en weet niet waar je heen moet? 

Het OCMW van Oudergem beschikt over 4 transitwoningen die ter beschikking kunnen 

worden gesteld aan Oudergemnaren die geconfronteerd worden met een crisissituatie op het 

gebied van huisvesting (maximum 3 maanden). Er moet een aanvraag worden ingediend bij 

de Sociale Dienst om na te gaan of u in aanmerking komt. 

Tijdens de bezetting van een doorgangshuis wordt u sociaal ondersteund in de verschillende 

levensdomeinen (school, gezondheid, ...) en ook bij het zoeken naar een nieuwe woonst. 

 

Plaats 

 Paepedelle, 87 

1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

02 679 94 10 

logement@cpas-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Maandag van 9u00 tot 

11u00  
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Hulp aan huis 

 

Tijdelijk (ongeval, ziekenhuisopname, alleen met kinderen...) of permanent, kunt u uw 

huis niet meer onderhouden of uw boodschappen doen? 

Heeft u moeite met het bereiden van uw maaltijden, u te verplaatsen of het beheren 

van uw papieren? Voel je je eenzaam? 

Een gespecialiseerde maatschappelijk werker neemt contact met u op om uw sociale situatie 

en uw behoeften te beoordelen. Er kunnen verschillende soorten hulp worden aangeboden: 

Familie- en huishoudhulp 

Een gezins- en/of huishoudhulp kan helpen bij alledaagse taken die moeilijk zijn geworden, 

zoals hygiëne, aankleden, schoonmaken, eten, winkelen, administratieve procedures, het 

begeleiden van mensen voor administratieve zaken of om naar de dokter te gaan, 

Maaltijden aan huis 

Het is ook mogelijk om warme maaltijden bij u thuis te laten bezorgen tegen een matige prijs. 

Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met de thuiszorg. 

 

 

 

 

 

Plaats 

Waversesteenweg 1326 

1160 Oudergem 

 

Telefoon & mail 

servicesdaideadomicile@cpas-

auderghem.brussels 

02 435 26 04 

02 435 26 06 

Permanentie 

Alle dagen van 8u30 

tot 12u00 

mailto:servicesdaideadomicile@cpas-auderghem.brussels
mailto:servicesdaideadomicile@cpas-auderghem.brussels
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Ontmoetingsruimte 

 

Paradijsvogels zaal en de Herdersstaf zaal verwelkomen u van maandag tot vrijdag 

voor een gezellige maaltijd tussen 12.00 en 13.30 uur. 

 

Het is ook een plaats voor sociale en culturele activiteiten in de namiddag met de 

aanwezigheid van associatieve initiatieven. 

Op maandag in Les Paradisiers en woensdag in La Houlette wordt er een BABBELKOT  

georganiseerd van 14 tot 16.30 uur om zo een ontmoetingsplaats te bieden rond een hapje. 

Praktische informatie : 

Reserveren per telefoon op 02/435 26 06 of 02/435 26 06 tussen 8 uur 's ochtends en 12 uur 

's middags. 

De prijs van de maaltijd is 6 euro (facturatie aan het einde van de maand, in geval van 

financiële moeilijkheden is een maatschappelijk werker beschikbaar). 

 

 

 

Plaats 

Paradijsvogels zaal : 

Waversesteenweg, 1336 

Herdersstaf zaal : 

Herdersstaflaan, 95 

1160 Oudergem 

Telefoon & mail 

servicesdaideadomicile@cpas-

auderghem.brussels 

02 435 26 04 

02 435 26 06 

Permanentie 

Alle dagen van 8u30 

tot 12u00 
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Verblijf in rust- en verzorgingstehuizen 

 

Bent u op zoek naar een woonzorgcentrum voor uzelf of een familielid, waarheen? Met 

wie moet ik contact opnemen? 

Plaatsing in een woonzorgcentrum 

U of één van uw familieleden wil geplaatst worden in een woonzorgcentrum of kan niet meer 

thuis blijven en heeft constante zorg nodig, maar u weet niet hoe u dat moet doen?  

Een maatschappelijk werker zal uw vragen beantwoorden om zo de meest geschikte plaats 

te vinden. 

Koningin Fabiola Residentie 

Het OCMW van Oudergem heeft een woonzorgcentrum met 74 bedden, waarvan 25 bedden 

in een Rust- en Verzorgingstehuis (RVT). 

 

 

 

 

 

plaats 

J-B Vannypenstraat 12 

1160 Oudergem 

 

Telefoon & mail 

02 675 40 76 

accueil@rrf-

auderghem.brussels 

Permanentie 

Op afspraak 
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Adressen en contactpersonen 
 

Hoofgzetel OCMW van Oudergem: Paepedellenlaan 87, 1160 Oudergem 

Telefoon: 02 679 94 10 - Bus 34 - Metro Hankar 

 

 

Thuiszorgdiensten : Waversesteenweg 1326, 1160 Oudergem 

Telefoon: 02 465 26 04 – 02 465 26 06 - Bus 34 - Metro Hankar 

 

 

 

 

 

Koningin Fabiola Residentie: J-B Vannypenstraat, 12, 1160 Oudergem 

Telefoon: 02 675 40 76 - Bus 34 - Metro Herman-Debroux 
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Paradijsvogels zaal: Waversesteenweg, 1336 – 1160 Oudergem 

Telefoon : 02 435 26 04 / 02 435 26 06  – Bus 34 – Metro Hankar 

 

 
 

Herdersstaf zaal: Herdersstaflaan, 95 – 1160 Oudergem 

Telefoon: 02 435 26 04 / 02 435 26 06 – Bus 41 
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Mijn aantekeningen 
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