
OCMW VAN DE STAD BRUSSEL

Ve
ran

t. u
itg

.: K
ari

ne
 La

lie
ux

  H
oo

gs
tra

at 
29

6  
10

00
 Br

us
se

l

De psychosociale
begeleidingsdienst 

Waterloolaan 104
1000 Brussel

Web: www.ocmwbxl.brussels
sas@ocmwbxl.brussels

Metro: lijnen 2 en 6  halte Munthof  
Tram: lijnen 92 en 94  halte Hallepoort 
 Bus: lijnen 27 en 48  halte Hallepoort 

AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN  !



Wie zijn we?

We zijn een pluridisciplinair team, 
samengesteld uit:

• een verantwoordelijke;

• een psycholoog; 

• begeleiders / gespecialiseerde opvoeders;

• een onthaalmedewerker.

Voor wie?

De dienst is GRATIS toegankelijk:

voor volwassenen die alcohol, medicatie, en/of 
drugs gebruiken of gebruikt hebben;  

op het grondgebied van Brussel-Stad 
verblijven (1000, 1020, 1120 et 1130);

in behandeling zijn of gestopt zijn met 
gebruiken, zijn GEEN vereisten.

Hoe ons contacteren?

Van maandag tot donderdag 
tussen 8u - 12u en tussen 13u - 16u30. 
Vrijdag tot 14u30.

Tel.: 02 563 40 60  Fax: 02 563 40 74

Wat bieden we aan?

Een ( fysieke ) begeleiding op psychosociaal vlak: 

in de te ondernemen stappen bij diverse 
instellingen (gemeente, mutualiteit, OCMW, 
medische diensten, huisvesting, uitkeringen, …)

teneinde een toekomstproject uit te tekenen afge-
stemd op ieders hulpvraag en persoonlijke situatie.

Een toegang tot informatie en doorverwijzing:

• respectvol luisteren en reflecteren;

• zoeken naar een geschikt zorgtraject;

• een zo groot mogelijke beschikbaarheid;

• afspraken op de dienst, aan huis of op 
verplaatsing.

   

           Brussel-Stad
                                           vereenzaming
  UITSLUITING
                         sociaal welzijn
                                                                mobiliteit
       opvolging
persoonlijke begeleiding
                                                      gezondheid
                              GRATIS
                                          geestelijke gezondheid
           volwassenen
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