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INTRO

Dag baliemedewerker,

Elke dag kom je in contact met bezoekers en maak je mensen wegwijs in het ruime aanbod in 

Brussel. 

Met deze wegwijsbrochure en de website www.wegwijsinbrussel.be willen we je helpen 

om mensen gericht door te verwijzen. De brochure en de site geven je een overzicht van de 

publicaties en de websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en van enkele 

belangrijke VGC-partners. Per dienst en organisatie vind je ook een beknopte beschrijving. 

We deelden de gids op in rubrieken, zodat je er snel in kunt opzoeken.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. De VGC ondersteunt Nederlandstalige diensten en organisaties in 

Brussel. Het VGC-aanbod staat open voor alle Brusselaars, voor mensen die werken in Brussel, 

voor studenten en voor bezoekers. Niet alleen voor Nederlandstaligen, maar voor iedereen die 

interesse heeft in het Nederlandstalige aanbod.

Heb je nog een vraag of opmerking? Contacteer ons dan via info@vgc.be.

De recentste versie van de VGC-publicaties vind je altijd op www.vgc.be/publicaties. Je kunt 

er de publicaties bestellen of downloaden. 

We hopen dat deze wegwijsgids je helpt bij je dagelijkse werk aan de balie. Jij bent vaak het 

eerste aanspreekpunt voor ons doelpubliek. 

Veel succes ermee!
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Verschillende VGC-directies en -diensten werken mee aan deze brochure.
Veel VGC-directies en -diensten werken vanuit de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 
Als een dienst een ander adres heeft, dan wordt dat vermeld bij de contactinfo.

DIENSTEN LEIDEND AMBTENAAR 
Directiesecretariaat   02 563 03 01 leidend.ambtenaar@vgc.be
Cel Stedelijk Beleid   02 563 03 14 cel.sb@vgc.be
Communicatie, Media en ICT  02 563 06 01 info@vgc.be
Wonen in Brussel   0800 20 400 wonen.in.brussel@vgc.be
Uitleenloket    02 482 00 76 uitleenloket@vgc.be
Facilitair beheer    02 482 00 82 facility@vgc.be

Archief en Documentatiecentrum  02 563 03 06 archief.documentatie@vgc.be

ALGEMENE DIRECTIE ONDERWIJS EN VORMING
Directiesecretariaat   02 563 04 50 onderwijs.vorming@vgc.be
Speelpleinen    02 563 05 80 speelpleinen@vgc.be

Entiteit Onderwijscentrum Brussel (OCB)  02 210 63 90 onderwijscentrumbrussel@vgc.be

ALGEMENE DIRECTIE CULTUUR, JEUGD EN SPORT
Directiesecretariaat   02 563 05 02 cultuur.jeugdsport@vgc.be
Algemeen Cultuurbeleid   02 563 05 57 algemeen.cultuurbeleid@vgc.be
Paspartoe    02 563 05 87 paspartoe@vgc.be
Erfgoedcel Brussel   02 563 05 82 erfgoedbrussel@vgc.be
Lokaal Cultuurbeleid   02 563 05 38 lokaalcultuurbeleid@vgc.be
Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) 02 563 05 88 obib@vgc.be
Sociaal-Cultureel Werk   02 563 05 83 sociaalcultureelwerk@vgc.be
Jeugddienst    02 563 05 79 jeugddienst@vgc.be
Sportdienst    02 563 05 14 sportdienst@vgc.be
Jeugdcentrum Aximax   02 280 45 56 aximax@vgc.be

Entiteit Gemeenschapscentra  02 563 05 78 n22@vgc.be

ALGEMENE DIRECTIE WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN (WGG)
Directiesecretariaat   02 563 03 73 welzijn.gezondheid@vgc.be
Logo Brussel    02 563 03 75 logo.brussel@vgc.be
Samenleven en Diversiteit    02 563 03 44  samenleven.diversiteit@vgc.be
Opgroeien in Brussel   02 563 03 70 opgroeieninbrussel@vgc.be

Entiteit Gezin    02 563 03 76 gezin@vgc.be

DIRECTIE FINANCIËN, BEGROTING EN AANKOOP

Directiesecretariaat   02 563 03 80 DirectieFBA@vgc.be

DIRECTIE PERSONEEL EN HRM
Directiesecretariaat   02 563 06 45 
Dossierbeheer    02 563 06 46 personeelsbeheer@vgc.be
Werving, stageplaatsen   02 563 01 60 jobs.vgc@vgc.be
Onthaal nieuwe medewerkers    nieuwindienst@vgc.be
Sociale dienst    02 563 05 95 socialedienst@vgc.be

Onthaalbalie (alleen intern te gebruiken)  200  onthaal@vgc.be

DIRECTIE GEBOUWEN EN PATRIMONIUM
Directiesecretariaat   02 563 04 10 gebouwen@vgc.be
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• is de Nederlandstalige overheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

• is bevoegd voor Stedelijk Beleid, Cultuur, Jeugd, 
Sport, Onderwijs, Vorming, Speelpleinen, 
Welzijn, Gezondheid en Gezin.

• ontwikkelt, subsidieert en ondersteunt 

Dienst Communicatie
02 563 06 01 
info@vgc.be

vlaamsegemeenschapscommissie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC)

www.vgc.be
• informatie over leren, cultuur beleven, sporten, spelen, ontspannen, wonen, 

werken, studeren, gezond zijn, naar school gaan en het zorgaanbod in Brussel
• informatie over subsidies en ondersteuning voor Nederlandstalige verenigingen, 

diensten en voorzieningen
• uitleenloket voor sport- en spelmateriaal 

Nederlandstalige diensten en voorzieningen. 
• heeft een aanbod voor alle Brusselaars, voor mensen die in Brussel werken, 

voor studenten en voor bezoekers, voor iedereen die interesse heeft in het 
Nederlandstalige aanbod.

• wil de kwaliteit van het leven in de stad verbeteren. Zo ondersteunt ze onder andere:
• scholen, Brede Scholen en speelpleinen
• gemeenschapscentra, jeugd- en sportverenigingen, socioculturele verenigingen
• bibliotheken en andere culturele initiatieven
• initiatieven voor welzijn, gezondheid, kinderen, jeugd, ouderen.



WONEN 
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• online informatie over wonen in Brussel
• organisatie van woontours: gegidste 

rondleidingen met de fiets, de bus of te 
voet door heel Brussel, met informatie              
over woonmogelijkheden en praktische        
info over de wijken

www.woneninbrussel.be
• informatie over huren, kopen, premies en 

belastingen in Brussel 
• voor wie wil wonen in Brussel

Stadsmus
• onthaalgids voor nieuwe inwoners in Brussel 
• organisaties en aanbod, relevant voor nieuwe 

inwoners

Wonen in Brussel
(onderdeel van de VGC-communicatiedienst) 

0800 20 400
wonen.in.brussel@vgc.be

woontours

WONEN IN BRUSSEL



VRIJE TIJD
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voordelig 
genieten van
cultuur en 
vrije tijd
januari – februari 2020

Dé vrijetijdspas voor Brussel:
• voordelig deelnemen aan cultuur-, 

jeugd- en sportactiviteiten
• voor iedereen vanaf 3 jaar 

Paspartoe
02 563 05 87
paspartoe@vgc.be 

Brusselpaspartoe

PASPARTOE

UIT IN BRUSSEL

UITinBrussel

www.paspartoebrussel.be
• algemene info, omruilvoordelen, punten sparen, partners, verkooppunten …
• online profiel aanmaken: puntensaldo raadplegen, persoonlijke kortingen en 

voordelen …

www.uitinbrussel.be
• de UiTinBrussel.be–website gidst je 

doorheen het Brusselse cultuur- en 
vrijetijdsaanbod en over de vrijetijdspas 
Paspartoe.

Paspartoe Booqi
• algemene info, overzicht van de partners, 

vaste omruilvoordelen, cultuurbon voor 
Brusselaars …

• makkelijk uitplooien en opvouwen
• pictogrammen en visueel materiaal
• Nederlands, Frans, Engels

Voordelenbrochure
• om de twee maanden  (niet in juli-augustus)
• extra aandacht voor unieke omruil-voordelen
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N22
02 563 05 78
N22@vgc.be

N22Brussel

N22 BRUSSELSE GEMEENSCHAPSCENTRA

• N22 staat voor het netwerk van de 22 
Brusselse gemeenschapscentra.

• jong en oud kunnen bij de 
gemeenschapscentra terecht voor allerlei 
activiteiten en projecten: cursussen, 
speelweken, film, theater, evenementen, kunst 
in cocreatie ...

www.N22brussel.be

Gratis mee 
te nemen !
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Het cursusaanbod van de Brusselse 
gemeenschapscentra 
• verschijnt door corona dit jaar enkel in 

december. In augustus komt er een kleine 
folder met getuigenissen van cursisten.

• bevat alle educatieve activiteiten van of 
in de 22 gemeenschapscentra: cursussen, 
workshops, lezingen, speelweken ...           

Het eerste deel toont alles voor volwassenen 
(per thema). Het tweede deel geeft een overzicht 
van het aanbod voor kinderen en jongeren 
(gerangschikt per leeftijd).

• info over de gemeenschapscentra, hun historiek en het kader (structuur, beleid, 
wetgeving, financiering)  

• contactgegevens van alle centra
• volledig activiteitenaanbod van de 22 centra met zoekfunctie
• overzicht van alle zalen voor zaalgebruik
• info over de werkingen en projecten 

Cursusbrochure van vorig seizoen. 
De nieuwe verschijnt pas in december 2020.
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• anderstalige boeken
• studieplekken 
• gratis wifi 
• zadenbibliotheken (gratis  zaden ophalen of brengen) 
• lezingen, workshops en evenementen voor groot en klein

19 gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheken   
en Muntpunt
• één lidkaart 
• lenen van boeken, strips, films, muziek,   

spellen en games lenen 
• boeken voor slechtzienden en mensen  

met dyslexie

Brusselse bibliotheken, 
Ondersteuning Brusselse 
bibliotheken (OBiB)
E. Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 88
obib@vgc.be

brusselsebibliotheken

ONDERSTEUNING BIBLIOTHEKEN IN BRUSSEL

Z-Card
• alle openingsuren, bereikbaarheid en contactinfo 

Brusselse bibliotheken op één kaart

Leeslijn
• de Brusselse bibliotheek en haar leesactiviteiten 

groeien mee met de kinderen en jongeren.                
De bibliotheek biedt leesactiviteiten en projecten      
op maat aan scholen. 

• www.brusselsebibliotheken.bibliotheek.be/leeslijn

www.brusselsebibliotheken.be
• contact- en adresgegevens van de Brusselse bibliotheken 
• directe toegang tot de publiekscatalogus en tot je bibliotheekaccount
• overzicht activiteiten en evenementen 
• boeken- en leestips 

www.boekenbende.be
• de Boekenbende aan Huis: voorlezen aan huis, 

voor meertalige kinderen die een duwtje in de 
rug kunnen gebruiken. In samenwerking met 
scholen en leerkrachten.
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www.muntpunt.be         
• informatie over de bibliotheek, het 

infocentrum en alle activiteiten van/in 
Muntpunt

UiTinBrussel.be  
• informatie over het Brusselse cultuur- en 

vrijetijdsaanbod en over de vrijetijdspas 
Paspartoe. Zie ook pagina 10.

MUNTPUNT
Munt 6
1000 Brussel
02 278 11 11
info@muntpunt.be

muntpunt

MUNTPUNT

Lidmaatschap en tarieven
• informatiebrochure met de tarieven, de 

openingsuren en de diensten van Muntpunt: 
verlengen, reserveren, gebruik van de computers … 
Deze brochure bestaat in het Nederlands, het 
Frans en het Engels.

Deze maand in Muntpunt
• maandelijkse activiteitenflyer: workshops,  

films, tentoonstellingen, voorleesmomenten

Zadenbibflyer
• praktische info Brusselse zadenbibliotheken

Wegwijzer in Brussel                 
• infofolder over de informatiefunctie van Muntpunt: met welke vragen kun je er 

terecht?

Hulp bij inschrijven                   
• infofolder over de hulp die Muntpunt biedt bij inschrijven voor crèche, school, 

vakantiekampen … Drietalig (Nederlands, Engels en Frans)

Werk zoeken in Brussel                         
• infofolder over de hulp die Muntpunt biedt bij werk zoeken in Brussel: vragen 

beantwoorden, computers en boeken ter beschikking stellen, en doorverwijzen 
naar Beroepenpunt en Werkwinkel Brussel

Nederlands oefenen                
• infofolder over de hulp die Muntpunt biedt bij Nederlands oefenen: 

activiteiten, collectie, rondleiding met opdrachten …
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Steunpunt Vrijwilligerswerk brengt 
vrijwilligers en organisaties samen. 
Het Steunpunt ondersteunt vrijwilligers en 
organisaties op verschillende vlakken:
• vacaturebank – vrijwilligerspool: 

vrijwilligers toeleiden naar een activiteit 
of een organisatie op hun maat

• vormingen, coaching, trajectbegeleidingen 
voor organisaties die vrijwilligers zoeken

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Brussel
Lakensestraat 76/2
en bij het onthaal van Muntpunt
1000 Brussel
02 218 55 16
vrijwilligerswerk@
kenniscentrumwwz.be

VRIJWILLIGERSWERK

Baby’s in de bib                         
• infofolder voor ouders met baby’s en peuters (openingsuren, hulp bij inschrijven, 

Boekstart). Deze folder bestaat in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Paspartoe-folder                             
• infofolder over Paspartoe-voordelen en -aanbieders. Deze folder bestaat in het 

Nederlands, het Frans en het Engels.

Brussel fietst                                
• vier fietsroutekaarten door Brussel: ‘Hoog & Laag’ (zuidoost Brussel), ‘Groen & Grijs’ 

(zuidwest), ‘Koning & Kanaal’ (noordwest), ‘Sporen & Wielen’ (noordoost)

• wetten en regels: informatie over de vrijwilligerswet en de geldende regels
• gratis verzekering, vergoedingen …: hoe vrijwilligers vergoeden en verzekeren?
• vrijwilligersbeleid: hoe kun je vrijwilligers inschakelen in je organisatie?

www.kenniscentrumwwz.be/steunpunt-vrijwilligerswerk-brussel
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ERFGOED

• aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met 
het roerend en immaterieel erfgoed in Brussel

• informeren, kennisuitwisseling, ondersteunen 
en samenwerken tussen en met (erfgoed)
organisaties binnen een divers en 
heterogeen netwerk, met musea, archieven, 
erfgoedverenigingen …

Erfgoedcel Brussel en 
Erfgoedbank Brussel
02 563 05 82 (Erfgoed infofoon)
erfgoedbrussel@vgc.be

ErfgoedcelBrussel

www.erfgoedcelbrussel.be
• info over de Erfgoedcel Brussel: wat doet ze en wie is wie?
• voorstelling van het Brusselse erfgoedveld: erfgoedverenigingen, archieven en 

musea
• nieuws en info over initiatieven en/of projecten met betrekking tot het roerend 

en immaterieel erfgoed in Brussel 
• info over de verschillende vormen van ondersteuning aan het Brusselse 

erfgoedveld en aan organisaties die aan de slag gaan met het Brusselse erfgoed
• publicaties van projecten of initiatieven die we ondersteunden of realiseerden

www.erfgoedbankbrussel.be
• gedigitaliseerde foto’s, prentkaarten, affiches en andere herinneringen aan het 

dagelijks leven uit verschillende Brusselse gemeenten
• een samenwerking met cultuurbeleidscoördinatoren, gemeentelijke bibliotheken, 

gemeenschapscentra …  in verschillende gemeenten, waarbij de hulp van 
vrijwilligers onontbeerlijk is om het materiaal te verzamelen, digitaliseren en 
beschrijven 

• webexposities die het verzamelde materiaal presenteren
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De VGC-jeugddienst:
• bundelt het Nederlandstalige 

vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren 
in Brussel. 

• verspreidt informatie voor en over de 
jeugd in Brussel.

• ondersteunt Nederlandstalige 
jeugdwerkinitiatieven die activiteiten 
organiseren voor kinderen en jongeren en 
waar jongeren zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor kinderen en voor elkaar.

VGC-jeugdienst
02 563 05 79
jeugddienst@vgc.be

     VGCjeugddienst

JEUGD: KINDEREN EN JONGEREN

www.brusselbazaar.be
• dé site voor kinderen en jongeren in Brussel
• de laatste nieuwtjes voor en over de Brusselse jeugd 
• een overzicht van het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod voor de Brusselse jeugd: 

sport, spel, muziek … (ook het aanbod van de gemeenschapscentra voor kinderen 
en jongeren)

• een handige zoekmachine: je kunt op zoek gaan naar de ideale activiteit, per 
thema of per locatie (Wat kan je doen?) tijdens het schooljaar en in de vakanties, 
voor kinderen en jongeren.

• nieuwsbrief: wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws voor en over de 
Brusselse jeugd, kan zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief van de 
jeugddienst.

Kaartje en affiche
• de jeugd- en sportdienst promoten het 

Nederlandstalige vrijetijdsaanbod op Brusselbazaar.
be en Sportinbrussel.be via een kaartje en affiche bij 
de Brusselse jeugd, bij ouders en volwassenen en bij 
jeugdwerkers en organisaties.

• Het kaartje en de affiche worden verspreid naar de 
gemeenschapscentra, de bibliotheken en andere 
partners.

Get out ‘n Play
• plooibaar kaartje met een overzicht van leuke en 

gratis openluchtactiviteiten in Brussel
• voor kinderen, jongeren en hun families 
• verkrijgbaar in (onder andere) de bibliotheken en de 

gemeenschapscentra
• elk jaar op de Buitenspeeldag: lancering van de 

nieuwe versie van Get out ‘n Play 
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Jeugdcentrum Aximax
J. W. Wilsonstraat 19  
1000 Brussel
02 280 45 56
aximax@vgc.be

      Aximax

Vakantiegids Herfst-Kerst 2020
• overzicht van alle Nederlandstalige 

activiteiten (ateliers, sport en spel) in de 
herfst- en kerstvakantie

• voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar
• gebundeld per Brusselse gemeente
• Het aanbod van de Vakantiegids - editie 

Herfst/Kerst 2020 vind je op        
www. brusselbazaar.be en voor sport-
activiteiten op www.sportinbrussel.be.

Genieten zonder limieten
• het vrijetijdsaanbod voor kinderen en 

jongeren met een beperking in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (welke activiteiten 
zijn er en praktische informatie over deze 
activiteiten)

• organisaties die je helpen om leuke 
activiteiten te vinden voor kinderen en 
jongeren met een beperking en die je verder 
helpen als je vragen hebt

• interessante adressen voor het gezin 

AXIMAX

• Aximax is een vrijetijdsplek voor kinderen 
en jongeren in Brussel. 

• De kinderen spreken thuis Nederlands of 
gaan naar school in het Nederlandstalig 
onderwijs.

• het aanbod is divers: koken, naaien, 
skaten, knutselen, bewegen, schaken, 
muziek of dans.

• er zijn ook activiteiten voor het hele gezin waarbij ouders betrokken worden.
• Aximax organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en tijdens het 

schooljaar op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. 
• de activiteiten staan ook open voor kinderen en jongeren met een beperking    

>> ouders nemen voor de inschrijving contact op met Aximax.
• Aximax maakt deel uit van de VGC-jeugddienst.

www.jcaximax.be
• volledige activiteitenaanbod van Aximax voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 

14 jaar 
• activiteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties
• via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.
• informatie over de Axibox: een touwenparcours van meer dan 7 meter hoog, 

voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Scholen of jeugdorganisaties kunnen de Axibox 
met of zonder begeleider huren tegen voordelige tarieven. 

Cursusbrochure van vorig seizoen. 
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VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 14 JAAR

JAARATELIERS 2020-2021
HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
(FAMILIE)ACTIVITEITEN NAJAAR

Jaarbrochure en herfst- en    
kerstvakantie Aximax
• voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 14 jaar
• brochure vol creatieve, lekkere, sportieve, stoere 

en vrolijke jaarateliers
• speelweken tijdens herfst- en kerstvakantie
• ook voor kinderen en jongeren met een 

beperking -> ouders nemen voor de inschrijving 
contact op met Aximax.

• met een praktisch overzicht van de jaarateliers 
in het midden van de brochure

Op zoek naar een IBO in jouw buurt? 
Surf naar www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp. 
Of contacteer entiteit Gezin van de VGC.

Initiatieven Buitenschoolse 
Opvang
Entiteit Gezin 
02 563 03 76 
gezin@vgc.be

INITIATIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO’S)

Een IBO is opvang van schoolkinderen, erkend 
door Kind en Gezin:
• voor en na schooltijd 
• op woensdagnamiddag 
• op schoolvrije dagen 
• tijdens vakantieperiodes 

  VGC-speelpleinen
02 563 05 80
speelpleinen@vgc.be 

VGCspeelpleinen

SPEELPLEINEN

De VGC organiseert speelpleinen in samen-
werking met Nederlandstalige scholen in 
Brussel:
• tijdens de paas- en zomervakantie
• voor kinderen van 3 tot 15 jaar
• op ongeveer 30 locaties verspreid over   

de stad

www.vgcspeelpleinen.be
Op de website vind je alle informatie over de VGC-speelpleinen: 
• welke speelpleinen zijn er? Wanneer? 
• voor welke kinderen? 
• hoe inschrijven? 
• hoeveel kost het? Zijn er voordeeltarieven? 
• hoe kun je animator worden? 
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de jongere(n) van idee tot de uitvoering van het project en ondersteunt hen,           
op het vlak van

• advies
• financiën 
• logistiek (materiaal)
• communicatie

• komen er jongeren bij jullie langs met een geweldig idee voor Brussel? Of zitten 
jongeren met een vraag rond een idee of project? Stuur hen zeker door naar        
À Fonds.

www.afonds.brussels
Op de website vind je alle informatie over de projectsubsidie, onder andere: 
• aan welke voorwaarden moet je project voldoen? Check hiervoor het 

stappenplan.
• welk aanvraagformulier moet je indienen?
• een lijst van mogelijke interessante partners

Daarnaast bevat de website een mooi overzicht van goedgekeurde projecten.
 

Jongerenfonds À Fonds
02 563 05 31 
afonds@vgc.be

     afondsbrussels
 

À FONDS

• projectsubsidie voor individuele jongeren 
tussen 12 en 26 jaar

• tot 3.000 euro om een cultureel, artistiek, 
sociaal, sportief, creatief of educatief project 
te organiseren

• de contactpersoon van À Fonds begeleidt 

• folder voor ouders
• folder voor animatoren
• affiche voor animatoren

SPEELVOGELSSPEELPLEIN ZOEKT

    

IN BRUSSELSPEELVOGELS
EN WORD ANIMATOR  
VAN DE TOFSTE 
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 www.sportinbrussel.be
• overzicht van het volledige Nederlandstalige 

sportaanbod in Brussel 
• handige zoekmachine: alle sportclubs, 

sportlessenreeksen, vakantie-initiatieven  

VGC-sportdienst
02 563 05 14
sportdienst@vgc.be

sportinbrussel

SPORT

en evenementen
• inschrijven voor alle sportactiviteiten georganiseerd door de VGC-sportdienst
• inschrijven voor de digitale nieuwsbrief voor de Brusselse sporter: boordevol 

informatie over het ruime aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor jong en 
oud in Brussel (tweemaandelijks)

50+ SPORTkaart
• lessenreeksen overdag met rustige sporten 
• in de eerste plaats voor 50-plussers, maar 

iedereen is welkom
• een 10 beurten-sportkaart (30 euro)

Sportlessenreeksen 2020-2021
• de VGC-sportdienst organiseert zelf heel 

wat sportlessenreeksen.
• het grootste aanbod is er voor 

kleuters, kinderen en jongeren: 
multimove, sportacademie, badminton, 
bewegingsschool … 

• voor volwassenen zijn er lessenreeksen 
badminton, Maxi Fit, sportacademie en Op 
naar de 20km.

• ook voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking organiseert 
de sportdienst op verschillende locaties 
omnisportlessen, aangepast aan het niveau 
van de deelnemers. 

De Sport-Na-School-pas (SNS-pas)
• met de SNS-pas kunnen jongeren uit 

het secundair onderwijs deelnemen aan 
verschillende sportactiviteiten, aansluitend 
aan de schooluren.

• de prijs is laag (30 euro voor een half 
schooljaar, 45 euro voor een volledig 
schooljaar). 

• leerlingen kunnen met hun SNS-pas sporten 
waar, wanneer en hoe vaak ze maar willen. 

• het ruime aanbod is te vinden op www.
sportnaschool.be.

NEDERLANDSTALIGE
SPORTLESSEN

2020 - 2021

27 JANUARI – 29 MEI 2020 
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Brussels Ouderenplatform (BOp)
Zaterdagplein 6
1000 Brussel
02 210 04 60
info@bop.brussels

BOp.brussels

OUDEREN

BOp moedigt Brusselse senioren aan om 
deel te nemen aan verschillende soorten 
activiteiten:
• cultureel 
• sportief
• educatief 
• sociaal-toeristisch
• welzijnsgericht

G-SPORT
Vlaams-Brabant en Brussel

SPORTAANBOD VOOR PERSONEN  
MET EEN BEPERKING 2020

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN

G-sportbrochure
• een overzicht van alle G-sportactiviteiten in 

Brussel en Vlaams-Brabant. 
• G-sport is sport voor kinderen en 

volwassenen met een beperking (dit kan 
zowel een fysieke als een mentale beperking 
zijn). 

• duiken, voetbal, wielrennen, zwemmen, 
atletiek, basketbal … : in deze brochure staat 
zeker een sportclub of een vereniging in de 
buurt die rekening houdt met de noden van 
een G-sporter.

Kortingsgids sportactiviteiten 
Veel gemeenten, ziekenfondsen, OCMW’s,       
de VGC ... geven een korting of een 
terugbetaling voor sportactiviteiten.
• voor sportkampen tijdens de vakantie en 

voor sportactiviteiten tijdens het schooljaar, 
in een sportclub of bij een andere 
organisatie

• voor kinderen en soms ook voor 
volwassenen

• kortingen voor personen met een beperkt 
inkomen of voor iedereen

BOp werkt samen met alle netwerkpartners zoals lokale dienstencentra en 
gemeenschapscentra.

www.bop.brussels
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www.desocialekaart.be

DE SOCIALE KAART
Op zoek naar een Brusselse of Vlaamse organisatie uit de welzijns- en gezinssector?

De sociale kaart biedt: 
• een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en 

gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel
• per organisatie: contactgegevens, informatie zoals algemene werking, doelgroep, 

openingsuren

KINDEROPVANG

Buitenschoolse opvang schoolkinderen  

GEZINSONDERSTEUNING VIA HUIS VAN HET KIND BRUSSEL

Kinderovang baby’s en kleuers
Lokaal Loket Kinderopvang regelt de centrale registratie van    
opvangvragen.

www.kinderopvanginbrussel.be

Zoek je Nederlandstalige kinderopvang in Brussel?

Meer info over IBO’s vind je op pagina 18. 

Huis van het Kind Brussel
Huis van het Kind Brussel is er voor alle 
kinderen en jongeren, (toekomstige) ouders 
en andere opvoedingsverantwoordelijken 
die gebruik willen maken van het 
Nederlandstalige aanbod. Huis van het Kind 
Brussel werkt samen met heel wat partners: 
Solidariteit voor het Gezin, de Inloopteams, 
het CAW, Expertisecentrum kraamzorg Volle 
Maan, regioteams van Kind en Gezin … 

www.huisvanhetkindbrussel.be

Huis van het Kind -   
Nieuwland Brussel
Nieuwland 194
1000 Brussel

HuisvanhetKindBrusselNieuwland

Huis van het Kind -    
Noord Brussel
Vooruitgangsstraat 319
1030 Schaarbeek

HuisvanhetKindBrusselNoord

Huis van het Kind -   
Anderlecht Brussel
Paul Jansonlaan 68
1070 Anderlecht

HuisvanhetKindBrusselAnderlecht
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VIND EEN DOKTER, TANDARTS OF ZORGORGANISATIE

De Sociale kaart
www.desocialekaart.be

Huisartsenwachtpost
Wachtdienst alleen voor ‘s avonds (na 19 uur), in het weekend of op een feestdag  

www.bhak.be/nl/wachtdienst

• Voorlopig zijn er drie fysieke vestigingen 
(Noord, Nieuwland en Anderlecht) met 
consultatieruimtes en polyvalente ruimtes, 
perfect voor opvoedingsondersteuning en voor 
verschillende spel- en ontmoetingsactiviteiten, 
zoals:

• Baboes: ontmoetingsplaatsen waar 
ouders en andere opvoeders samen met 
hun kind kunnen spelen en een praatje 
kunnen maken bij een kop koffie

 
• Babyboost: een wekelijks lunchmoment 

voor zwangere vrouwen en ouders met 
baby’s, in het bijzijn van een vroedvrouw

 
• KOALA: kind- en ouderactiviteiten 

voor gezinnen met jonge kinderen die 
voorbereiden op een goede start in de 
kleuterschool
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CAW 
0800 13 500 (gratis)
02 502 66 00
onthaal@cawbrussel.be

Centrum.Algemeen.Welzijnswerk

OCMW

SOCIALE HULP

Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er 
voor iedereen met een vraag over welzijn.
Het CAW biedt:
• gratis informatie en advies over allerlei 

vragen rond relaties, persoonlijke problemen, 
financiële of materiële problemen …

• indien nodig onmiddellijke opvang
• doorverwijzing naar andere diensten

www.cawbrussel.be/zoek-je-hulp 

CAW-adressen Brussel: 

Onthaal Brussel Centrum
Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
02 486 45 00
onthaal@cawbrussel.be
      
Onthaal Anderlecht
Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht
02 486 45 00
onthaal@cawbrussel.be 

Het OCMW biedt:
• financiële en materiële hulpverlening:  

het leefloon, financiële steun (bijvoorbeeld 

Onthaal Etterbeek
Triomflaan 32, 1160 Etterbeek
02 629 23 45
onthaal@cawbrussel.be 

Onthaal Jette
Laarbeeklaan 107, 1090 Jette
(VUB Campus, studentenunit gebouw A, links eerste verdieping)

02 486 45 00
onthaal@cawbrussel.be

voorschotten op werkloosheidsuitkeringen), materiële hulp (bijvoorbeeld 
voedselpakketten) 

• ondersteuning bij welzijnsvragen

www.brulocalis.brussels

Elk ziekenfonds heeft een ‘dienst 
Maatschappelijk Werk’ waar je terechtkunt 
voor informatie en advies. Je kunt die diensten 

Diensten Maatschappelijk Werk 
Ziekenfondsen

contacteren voor vragen over:
• thuiszorg
• Vlaamse Sociale Bescherming (zorgbudget voor mensen met een zware zorgnood 

of voor personen met een beperking)
• kinderbijslag
• pensioenen
• sociale of financiële situatie (bijvoorbeeld een zorgbudget voor ouderen)
• ziekte- en invaliditeitsverzekering
• administratieve aangelegenheden
• inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
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Crisis BXL
crisismeldpunt minderjarigen 
Brussel (0-18 j)
02 209 16 36

HULP VOOR JONGEREN

JAC helpt jongeren tussen 12 en 25  jaar met al 
hun vragen en problemen, onder andere:
• problemen thuis
• informatie over zelfstandig wonen

Crisis BXL:
• tweetalig meldpunt voor crisishulp aan 

minderjarigen in Brussel 
• één centraal meldnummer voor alle 

aanmelders die werken met kinderen en 

JAC Brussel
jac@cawbrussel.be
02 486 45 01

Samusocial
0800 99 340

Samusocial

DAKLOZEN

Samusocial biedt noodhulp aan daklozen:
• onderdak 
• medische zorg 
• psychosociale begeleiding
• maaltijd en douche

www.samusocial.be

• vragen over seks
• informatie voor slachtoffers van geweld of misbruik
• geldproblemen
• vragen over drugs
• vragen over pesten
• informatie over rechten en plichten

www.caw.be/locaties/jac-brussel

jongeren van 0-18 jaar
• 24 uur op 24,  7 dagen op 7
• te contacteren in acute situaties waarin hulp moet worden geboden aan 

minderjarigen om erger te voorkomen (geen levensbedreigende situatie)

www.crisis-bxl.be 
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OUDEREN

Home-Info
Lakensestraat 76 – bus 1
1000 Brussel
02 511 91 20
info@home-info.be

Brussels Meldpunt Ouderen-
mis(be)handeling
02 511 91 20
brusselomb@misc.irisnet.be

Bij Home-Info kun je terecht voor 
advies  en informatie over residentiële 
ouderenvoorzieningen: 
• woonzorgcentra
• rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
• serviceflats

Meldpunt voor  interventie, advies, luisteren, 
registreren, opvolgen, preventie

• dagopvang, kortverblijf, weekendopvang, nachtopvang

www.home-info.be

Lokale dienstencentraEen lokaal dienstencentrum is een 
ontmoetingsplaats in de buurt waar buurt- 
bewoners, ongeacht hun leeftijd, dagelijks terechtkunnen voor een warme maaltijd 
en allerhande activiteiten. Lokale dienstencentra bieden informatieve, recreatieve en 
vormende activiteiten aan. Die activiteiten zijn vooral bedoeld om de zelfredzaamheid 
en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. 
Zo kun je er terecht voor:
• vragen over thuiszorg 
• allerlei hobby-activiteiten zoals yoga- of knutselsessies 
• computerlessen of een taal leren ...

Daarnaast bieden de lokale dienstencentra ook hulp aan bij activiteiten uit het 
dagelijkse leven.
Je kunt er onder andere: 
• naar de kapper gaan
• hulp krijgen bij het wassen
• voetverzorging en andere hygiënische zorgen krijgen
• een warme maaltijd eten
• hulp krijgen bij het boodschappen doen
• buurthulp en vervoer krijgen 
• een personenalarmtoestel aanvragen

Op die manier wil het centrum mensen helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. 

www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/welzijn/lokale-dienstencentra
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Meer info over activiteiten voor Brusselse 
senioren vind je op pagina 21.

PERSONEN MET EEN BEPERKING

Brussels aanmeldingspunt voor 
personen met een handicap 
(BrAP)
02 201 76 43 en 0474 78 34 52 
info@brap.be

Je kunt bij het BrAP terecht voor:
• vragen over het thema handicap
• hulpverlening voor iedereen: diensten 

die voor iedereen openstaan, en die ook 
op maat werken van  personen met een 
handicap

Brussels Ouderenplatform (BOp)
Zaterdagplein 6
1000 Brussel
02 210 04 60
info@bop.brussels

• uitleg over de Dienst Ondersteuningsplan, waar mensen met een beperking 
terechtkunnen om:

• hun ondersteuningsvragen in kaart te brengen
• de eerste stap te zetten om een erkenning aan te vragen bij het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap
• meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, waarvoor geen erkenning 

als persoon met een handicap nodig is
• alles over de instanties die je kunnen helpen met erkenningen.

www.brap.be



LEREN
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VGC – Onderwijs en Vorming
02 563 04 50
onderwijs.vorming@vgc.be

onderwijsinbrussel.be

LOP Brussel Basisonderwijs
lop.brussel@vlaanderen.be
02 553 30 20
(bereikbaar op weekdagen:
9 - 12 uur)

ONDERWIJS VOOR OUDERS

• alle info over het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel voor ouders, 
leerlingen en leerkrachten

• voor wie op zoek is naar een school, 
kunstacademie, internaat, CLB …

• voor wie meer informatie wil over de 
studierichtingen

• voor ouders die hun kind willen inschrijven in een Nederlandstalige school in 
Brussel

www.onderwijsinbrussel.be
• overzicht van het Nederlandstalig onderwijs en het Nederlandstalige 

opleidingsaanbod in Brussel: de Nederlandstalige scholen en hun studieaanbod, 
nieuws over actuele onderwerpen, antwoorden op veelgestelde vragen, 
enzovoort.

• de website is opgesplitst per doelgroep. De knop ‘Les volgen’ is er voor ouders, 
studenten, cursisten en leerlingen. 

• via de zoekmachine vind je alle Nederlandstalige basisscholen, secundaire scholen 
en academies voor deeltijds kunstonderwijs in Brussel.

• de website wordt vernieuwd in de loop van 2020-2021.

www.inschrijveninbrussel.be 
• alle informatie over hoe ouders hun kind kunnen inschrijven in een 

Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school en wanneer.
• de aanmeldingen voor inschrijving verlopen ook via deze website. 
• bezoekers kunnen zich via de website inschrijven voor een nieuwsbrief.
• de website geeft antwoord op vragen als: “Hoe kies ik een school? Hoe leer ik 

scholen kennen? Waar zijn er vrije plaatsen? Wie krijgt voorrang? Hoe moet ik 
inschrijven?”. 

• de VGC ondersteunt met deze website het LOP (Lokaal Overleg Platform) 
Brussel, dat verantwoordelijk is voor de inschrijvingsprocedure. Met vragen over 
aanmelding of inschrijving kunnen ouders bij het LOP terecht:
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Scholengids 2020-2021
Jaarlijkse brochure met informatie over en de 
contactgegevens van alle Nederlandstalige scho-
len in Brussel:
• basisonderwijs
• secundair onderwijs
• studieaanbod van de secundaire scholen
• buitengewoon onderwijs
• internaten
• centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
• nuttige organisaties (bijvoorbeeld 

contactgegevens van het departement 
Onderwijs Vlaanderen voor studietoelagen)

Campagne Inschrijven in Brussel
Promotiemateriaal om ouders en leerlingen 
te informeren over de inschrijvingen in de 
Nederlandstalige scholen in Brussel:
• affiches
• folders voor broers en zussen
• folders voor nieuwe leerlingen
• opgesplitst per doelgroep: basisonderwijs en 

secundair onderwijs

Leerwinkel Brussel
Astrotoren (verdiep M)
Sterrenkundelaan 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
of
Rouppeplein 16
1000 Brussel
02 235 27 45
info@leerwinkel.brussels

leerwinkelbrussel 

Leerwinkel Brussel
Informatieloket voor iedereen vanaf 15 jaar met 
vragen over het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel.

Leerwinkel.brussels
• website met meer informatie over het diploma 

secundair onderwijs, studierichtingen hoger 
onderwijs, opleidingen bij Syntra of in het 
volwassenenonderwijs …

• voor iedereen vanaf 15 jaar met vragen over 
onderwijs en studeren in Brussel

      

Promotiemateriaal
• affiches
• folders
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Lesgeven in Brussel
02 563 04 50
info@lesgeveninbrussel.be

lesgeveninbrussel 

ONDERWIJS VOOR LEERKRACHTEN (IN SPE) EN SCHOOLDIRECTIES

Promotie van het leerkrachtenberoep in  
Brussel, gericht naar:
• scholieren (16- tot 18-jarigen)
• studenten (18+)
• leerkrachten

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) 
ondersteunt leerkrachten en directies in 
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
rond grootstedelijke thema’s. 
Bijvoorbeeld: meertaligheid, 
omgaan met diversiteit en armoede, 
ouderbetrokkenheid en breed leren.

Onderwijscentrum Brussel
en onderwijsbibliotheek
Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
02 210 63 90 
onderwijscentrumbrussel@vgc.be

onderwijscentrumbrussel
onderwijscentrum_brussel 

www.lesgeveninbrussel.be
De website wordt vernieuwd in de loop van 2020-2021. Ze geeft een overzicht van 
alle nuttige informatie voor (toekomstige) leerkrachten in Brussel:
• hoe solliciteren?
• waar vind je vacatures?
• waar kun je een lerarenopleiding volgen?
• waarom in Brussel studeren?
• kun je een lerarenopleiding combineren met een job?
• hoeveel scholen zijn er in Brussel?
• getuigenissen van leerkrachten
• wat maakt lesgeven in Brussel zo bijzonder?
• welke ondersteuning krijg je als leerkracht?
• waar vind je informatie over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?

Leerkrachten en directies kunnen bij het OCB onder andere terecht om:
• ondersteuning te krijgen in de school, op vraag en op maat
• vormingen te volgen in het OCB
• materialen te ontlenen in de Onderwijsbibliotheek
• publicaties en hulpmiddelen te downloaden op de website.

Het OCB ondersteunt ook de Brede Scholen en de VGC-speelpleinen.

www.onderwijscentrumbrussel.be
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Leeslijn
• de Brusselse bibliotheek en haar leesactiviteiten 

groeien mee met de kinderen en jongeren. De 
bibliotheek biedt leesactiviteiten en projecten op 
maat aan scholen. 

• www.brusselsebibliotheken.bibliotheek.be/leeslijn
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Kom uit je Kot!
• projectsubsidie voor studenten aan de 

Nederlandstalige instellingen voor hoger 
onderwijs in Brussel

• studenten kunnen bij de VGC tot 3.000 euro 
aanvragen om een activiteit te organiseren 
die studenten laat kennismaken met elkaar 
en met Brussel. 

www.vgc.be/komuitjekot
De website bevat alle informatie over de pro-
jectsubsidie ‘Kom uit je Kot!’ voor studenten, 
onder andere: 
• hoe kun je een subsidie aanvragen?
• aan welke voorwaarden moet een project 

voldoen?
• welke documenten moet je indienen? 

VGC–studentenzaken
02 563 04 50
onderwijs.vorming@vgc.be 
 

STUDENT IN BRUSSEL

Brik – Student in Brussel vzw 
Zavelput 20
1000 Brussel
02 211 05 40 
welkom@brik.be

Brik is de servicedesk voor studenten in 
Brussel. Studenten kunnen er terecht voor 
informatie over:
• de Nederlandstalige instellingen voor 

hoger onderwijs, de infodagen en het 
opleidingsaanbod;

vgc.be/komuitjekot
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• huisvesting;
• mobiliteit;
• stadsleven en evenementen;
• Study Spaces: locaties waar studenten samen kunnen blokken.

www.brik.be
Via de zoekmachine https://brik.mykot.be vinden studenten gemakkelijk een 
betaalbaar kot dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van Brik.

Studentengids Brussel
Gids met informatie voor (nieuwe) studenten in Brussel
• studeren: wat, waar, wanneer en vooral hoe?
• op kot: jouw droomkot in Brussel
• op eigen benen: tips voor je nieuwe leven in Brussel
• op pad: van A naar B in de stad
• leven in de stad: verken je studentenbuurt
• evenementen: interessante Brusselse evenementen
• ABC van de student: crash course in het jargon van   

de Brusselse student
• contactgegevens: hier moet je zijn
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N22 Brusselse 
gemeenschapscentra
02 563 05 78
N22@vgc.be

N22brussel

VORMINGSAANBOD VAN DE 22 GEMEENSCHAPSCENTRA

Infopunt Jobstudent Brussel
Astrotoren (verdieping M)
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
0486 75 41 96 / 0484 80 91 73
jobstudent@jumpnaarwerk.
brussels

Jumpnaarwerk

Krijg je studenten over de vloer die op zoek zijn 
naar een studentenjob?
Het Infopunt Jobstudent Brussel helpt 
jongeren die in Brussel wonen of studeren gratis 
met:
• een update van hun cv;
• sollicitatietips;
• het student@work-attest en alle andere 

vragen over studentenjobs.

Ook de Brusselse gemeenschapscentra heb-
ben een uitgebreid vormingsaanbod.
Plezier, ontspanning en ontmoeting staan 
daarin centraal. 

www.N22brussel.be

Bucketlist
Lijst van dingen die je als student in Brussel echt 
eens gedaan moet hebben, zoals:
• leef je uit in een Brusselse karaokebar.
• ga op daguitstap in een onbekende Brusselse 

gemeente.
• ontdek alle 43 Brusselse postcodes.
• vind een bekende Brusselaar.
• ontdek gratis caféconcerten.

Meer info over N22 vind je op pagina 11.
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Surf naar www.N22.brussels  
>> ‘Info voor als je Nederlands wilt leren’

TALEN LEREN

Huis van het Nederlands          
Brussel
Philippe de Champagnestraat 23 
1000 Brussel
02 313 96 00
info@huisnederlandsbrussel.be

Huisvanhetnederlands 

• voor alle vragen van volwassen 
Brusselaars (16+) over Nederlands leren 
of oefenen

• informatie over cursussen Nederlands 
• inschrijvingen voor cursussen 

Nederlands 
• informatie over activiteiten om 

N22 Brusselse 
gemeenschapscentra
02 563 05 78
N22@vgc.be

N22brussel
Meer info over N22 vind je op pagina 11.

Nederlands te oefenen
• met of zonder afspraak
• voor de openingsuren en alle praktische informatie: raadpleeg de website. 
• naast het hoofdgebouw in 1000 Brussel zijn er ook antennes in Jette en in Elsene.

www.huisnederlandsbrussel.be 

www.nederlandsoefeneninbrussel.be
Nederlands leren? Het Kan. 
Geef deze folder aan bezoekers die vragen hebben over 
Nederlands leren voor volwassenen in Brussel. 

Nederlands oefenen 
Geef deze folder aan bezoekers die vragen hebben over 
activiteiten om Nederlands te oefenen.

In elke Brusselse bib vind je:
• informatie over cursussen Nederlands
• cursussen Nederlands en andere talen
• activiteiten om Nederlands te oefenen
• gemakkelijk lezen-boekjes Nederlands
• anderstalige collectie voor kinderen en 

volwassenen (Arabisch, Spaans, Roemeens, 
Bulgaars, Russisch)

• voor de openingsuren en alle praktische 
informatie: raadpleeg de website van de 
Brusselse bibs.

www.brusselsebibliotheken.be

Brusselse bibliotheken, 
Ondersteuning Brusselse 
bibliotheken (OBiB)
E. Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 88
obib@vgc.be

brusselsebibliotheken
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Huis van het Nederlands          
Brussel
Philippe de Champagnestraat 23 
1000 Brussel
02 313 96 00
taalgarage@
huisnederlandsbrussel.be  

BABBELUT Babbelut-conversatietafels     
van het Huis van het   
Nederlands Brussel
Philippe de Champagnestraat 23 
1000 Brussel
02 313 96 00
conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be 

• voor alle vragen over Nederlands leren via 
zelfstudie

• advies over zelfstudie plannen en aanpakken
• advies over boeken, apps en websites om 

Nederlands te leren via zelfstudie
• de Taalgarage bevindt zich in het Huis van 

het Nederlands Brussel.
• maak een afspraak via 02 313 96 00.
• bijna al het materiaal dat de Taalgarage 

aanraadt, is beschikbaar in de Brusselse 
Nederlandstalige bibliotheken.

www.taalgarage.be

Taalgarage 
Geef deze folder aan bezoekers die vragen 
hebben over Nederlands leren via zelfstudie.

• elke week organiseert het Huis van 
het Nederlands Brussel Babbelut-
conversatietafels.

• de conversatietafels vinden plaats op 8 
verschillende locaties in Brussel.

• iedereen met een basiskennis Nederlands is 
er welkom.

• deelnemers moeten zich niet op voorhand 
inschrijven.

www.conversatietafels.brussels 

Babbelut
Geef deze folder aan bezoekers die Nederlands 
willen oefenen. 
De locaties van de conversatietafels staan in de 
folder.



INBURGERING



39inburgeringwegwijs in Brussel

Bon
info@bon.be

BonBrussel
 

BON

bon is de Brusselwerking van het Agentschap 
Inburgering en Integratie:
www.integratie-inburgering.be/inburgering

Inburgering is bedoeld voor:
• nieuwkomers die in Brussel komen wonen
• Brusselaars met een migratieachtergrond

Wat is een inburgeringstraject?
• een lessenpakket over leven, werken en wonen in België en Brussel, in meer dan 15 

talen
• een basiscursus Nederlands in samenwerking met het Huis van het Nederlands 

Brussel
• individuele begeleiding en oriëntatie naar opleiding, werk, vrije tijd, kinderopvang, 

onderwijs … 
• specifiek aanbod voor jongeren (Masir Avenir) en moeders met jonge kinderen 
• dienstverlening voor diplomagelijkschakeling
• gratis

www.bon.be

Sint-Jans-Molenbeek
Toekomststraat 35
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 701 73 80

Brussel
Ph. de Champagnestraat 23
1000 Brussel
02 701 73 80

Anderlecht
Anderlechtse-Weggevoerdenstraat 1
1070 Anderlecht
02 701 73 80

Schaarbeek
Colignonplein 10
1030 Schaarbeek
02 701 73 80

Voel je thuis in Brussel
• deze folder legt uit wat een 

inburgeringstraject inhoudt.
• hij is beschikbaar in verschillende talen.
• bestel deze folder via info@bon.be.  
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Werkwinkels

Werkwinkel Brussel-centrum
Rouppeplein 15
1000 Brussel
02 289 00 90

Werkwinkel Sint-Joost-ten-Node
Astrotoren
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
02 235 27 40

Werkwinkel Anderlecht
Birminghamstraat 225
1070 Anderlecht
02 526 20 80 

werkwinkel@tracebrussel.be 

VORMING EN BEROEPSOPLEIDING

Informatieloket voor iedereen die:
• op zoek is naar werk of een opleiding
• ingeschreven is bij Actiris
• ouder is dan 18 jaar
• Nederlands spreekt of Nederlands wil leren.

www.werkwinkelbrussel.be
Overzicht van de diensten die de Werkwinkels en 
Tracé Brussel aanbieden, onder meer:
• Werkwinkels
• Schakels naar Werk
• publicaties
• opleidingsbeurs

www.schakelsnaarwerk.be 
• website met handige zoekmachine met een 

overzicht van het Nederlandstalige aanbod 
van beroepsopleidingen, inschakelings- en 
werkervaringsprojecten, begeleiding naar 
werk in het Brussels Gewest, Nederlands leren

Brochure Schakels naar Werk 2019
Jaarlijkse brochure voor (anderstalige) 
werkzoekenden met een beknopt overzicht van 
de inschakelingsorganisaties in het Brussels 
Gewest die een Nederlandstalig aanbod hebben 
van begeleiding, beroepsopleidingen en/of 
werkervaring 
Werkzoekenden krijgen er een antwoord op 
vragen als: 
• waar vind ik vacatures? 
• goed solliciteren, hoe doe ik dat? 
• welke vaardigheden zijn nodig om een 

beroep uit te oefenen?
• welke opleidingen kan ik volgen om mijn 

kansen op werk te verhogen?

Folder Werkwinkel
Promotiefolder met de contactgegevens van de 
Brusselse Werkwinkels

Informatie voor mensen die op zoek zijn naar werk of naar een opleiding om hun kansen op werk  
te verhogen.
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Werkwinkel Brussel is een samenwerking tussen 
Werkwinkel Brussel est une collaboration entre  
Werkwinkel Brussel is a partnership between

Werkwinkel Centraal
Rouppeplein 15 – Place Rouppe 15 

1000 Brussel 
Tel. 02 289 00 90 - Fax 02 289 00 91 
werkwinkelcentraal@tracebrussel.be 

Tram: 3  4  (Anneessens)

Werkwinkel Noord
Jerusalemstraat 46 – Rue de Jérusalem 46 

1030 Schaarbeek 
Tel. 02 240 27 80 - Fax 02 240 27 81 
werkwinkelnoord@tracebrussel.be 

Bus: 59  (Ernest Laude) 
Tram: 92  (Pogge)

Werkwinkel Zuid
Birminghamstraat 225 – Rue de Birmingham 225 

1070 Anderlecht 
Tel. 02 526 20 80 - Fax 02 526 20 81 

werkwinkelzuid@tracebrussel.be 
Metro: 2  6  (Delacroix) 
Metro: 5  (Jacques Brel) 

Bus: 89  (Delacroix)

Everything about jobs and training
Tout sur l'emploi et les formations

Alles over werk EN Opleiding

WWW.WERKWINKEL.BE 
WWW.SCHAKELSNAARWERK.BE
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Werken voor Ketjes
Entiteit Gezin 
02 563 03 76 
gezin@vgc.be

VGCGezin

Werken voor Ketjes
• platform met een vacaturedatabank 

en gerichte informatie over werken 
in de Nederlandstalige gezinssector 
in Brussel: kinderdagverblijven, IBO’s 
(Initiatieven Buitenschoolse Opvang), 
consultatiebureaus, Huis van het Kind, 
gezinsondersteuning, enz.

Opleidingsbeurs
• beurs met stands waar bezoekers 

kennismaken met het Nederlandstalige 
aanbod in Brussel aan (beroeps)opleidingen, 
diensten voor begeleiding naar werk, 
werkervaringsprojecten en opleidingscentra 
waar je Nederlands kunt leren

• de beurs is bedoeld voor Nederlandstalige én anderstalige werkzoekenden in  
het Brussels Gewest en voor toeleiders.

• de bezoekers kunnen op de beurs ook deelnemen aan workshops van 
beroepsopleidingen in verschillende sectoren. 

• elk jaar in de periode mei-juni

• zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers

www.werkenvoorketjes.brussels 
• voor wie op zoek is naar een job of naar personeel in de kinderopvang of   

in de preventieve gezinsondersteuning
• overzicht van soorten jobs en vacatures  
• inhoud van het takenpakket 
• een cv opstellen
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KORTINGEN

Paspartoe tegen kansentarief:
• dé vrijetijdspas voor Brussel
• directe korting op cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten bij de Paspartoe-partners
• voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een beperkt inkomen, 

vanaf 3 jaar
• gratis

Verkrijgbaar bij Muntpunt, in een van de 22 Brusselse gemeenschapscentra of
bij het Brussels Ouderenplatform
Breng je elektronische identiteitskaart mee, en een van deze documenten:
• attest of vignet van het ziekenfonds (recht op verhoogde tegemoetkoming)
• attest van een organisatie voor budgetbeheer, van een collectieve 

schuldbemiddelaar of van het OCMW of een vonnis of een verklaring van een 
schuldbemiddelaar

• voucher van een organisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

www.paspartoebrussel.be

brusselpaspartoe
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Iemand vraagt waar en hoe een kind verder Nederlands kan oefenen, na schooltijd:

• een overzicht vind je op: 
    www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen/nederlands-voor-16

• kijk of er activiteiten zijn in het gemeenschapscentrum van je gemeente: 
    www.n22.brussels/activiteiten-zoeken

• een sportactiviteit? www.sportinbrussel.be, Sportgids, Vakantiegids, brochure 
sportlessenreeksen

• een jeugdactiviteit? www.brusselbazaar.be (zoekopdracht: Nederlands 
oefenen), Vakantiegids, jaarbrochure Aximax, www.jcaximax.be

• een culturele activiteit? www.paspartoebrussel.be, www.uitinbrussel.be

• naar de bibliotheek? www.brusselsebibliotheken.be, www.muntpunt.be

• naar een speelplein? www.vgcspeelpleinen.be

Nederlands leren en oefenen voor volwassenen?

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN VOOR KINDEREN?

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN VOOR VOLWASSENEN?

www.nederlandsoefenen.be/brussel 

www.huisnederlandsbrussel.be

www.N22.brussels > ‘Info voor als je Nederlands wil leren’

www.brusselsebibliotheken.be
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Nederlands leren en oefenen voor volwassenen?

Voor wie op zoek is naar een zaal voor bijvoorbeeld een workshop, een vergadering, 
een feest, een evenement, een sportactiviteit:

• bij de gemeenschapscentra: www.n22.brussels/zaalgebruik 
    Info over prijzen en beschikbaarheid altijd rechtstreeks vragen aan het   
    gemeenschapscentrum, zie www.n22.brussels/de-22-centra

• bij Jeugdcentrum Aximax: www.jcaximax.be/zaalgebruik

• bij de VGC-Sportdienst (sporthal in Schaarbeek en in Koekelberg):
    www.sportinbrussel.be/sportinfrastructuur/vgc-sporthallen

Ook interessant: spots.brussels, met zalen van uiteenlopende instellingen in het hele 
Brusselse Gewest. Je kunt zoeken op gemeente, capaciteit, type of trefwoord. Per zaal 
krijg je een fiche met meer info. Beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. 

OP ZOEK NAAR EEN ZAAL?

• heb je plannen om een buurtfeest te 
organiseren maar zoek je nog tafels en 
stoelen?

• zoek je een geluidsset voor de fuif van je 
jeugdbeweging?

• wil je randanimatie voor jong en oud voorzien 
tijdens een schoolfeest?

• de VGC ondersteunt het N-netwerk met meer 
dan 20.000 uitleenbare items voor activiteiten 
in Brussel

Uitleendienst VGC
Technologiestraat 19
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 00 76
uitleen@vgc.be



VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Centraal adres:
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel    02 563 03 00

Raadpleeg ook: www.vgc.be/contacten

HULP- EN INFOLIJNEN

Wonen in Brussel     0800 20 400
Kinder- en jongerentelefoon  - www.awel.be  102
Tele-Onthaal       106
Opvoedingstelefoon      078 15 00 10 

DRINGENDE HULP

Dringende hulp van brandweer, een medisch team  112
Dringende politiehulp      101
Nummer voor niet-dringende brandweerhulp  1722
(alleen actief tijdens een storm of onweer met code oranje/rood)      
Antigifcentrum       070 245 245

V.U.: Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel - D/2020/7025/10

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

KLIMAATNEUTRAAL GEDRUKT
CERT. NR : 53520-2007-1003


