
OCMW WEMMEL 
socialedienst@wemmel.be

CAW HALLE-VILVOORDE 

DIENSTEN VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 
BINNEN DE MUTUALITEITEN 

CONTACTGEGEVENS : 

SOCIAAL HUIS GRIMBERGEN 
sociaalhuis@grimbergen.be

SOCIAAL HUIS KAPELLE-OP-DEN-BOS
socialedienst@kapelle-op-den-bos.be

OCMW LONDERZEEL 
welzijnsloket@londerzeel.be

OCMW MEISE 
socialedienst@meise.be

VLAANDEREN

“SAMENWERKINGS- 
VERBAND 
GEÏNTEGREERD 
BREED ONTHAAL”

GBO

In samenwerking met partners 
eerstelijnszone Grimbergen: 

OCMW/Sociaal Huis
Grimbergen,     
Kapelle-op-den-Bos,  
Londerzeel, 
Meise, 
Wemmel,
CAW Halle-Vilvoorde,  
Diensten voor Maatschappelijk Werk binnen de mutualiteiten



• Het GBO versterkt de samenwerking tussen de  
 sociale diensten van het OCMW/Sociaal Huis, CAW  
 en de mutualiteiten.

• Deze organisaties bundelen hun krachten en  
 sterkten. 

• De reguliere werking van elke organisatie blijft  
 bestaan, aangevuld met een sterk onderling  
 afgestemde dienstverlening.

 

• Ondersteuning bieden op verschillende domeinen  
 zoals opvoeding, gezondheid, werk, geldzaken,…

• Rechten van het gezin en/of  de alleenstaande  
 jongvolwassene maximaal in kaart brengen. 

• Zorg- en hulpverlening afstemmen met andere  
 hulpverleners of  het netwerk van het gezin en/of   
 de alleenstaande jongvolwassene.

• Kwetsbare gezinnen met kinderen tot de leeftijd     
 van 24 jaar en/of  alleenstaande jongvolwassenen  
 woonachtig binnen het werkingsgebied. 

• Elk gezin en/of  alleenstaande jongvolwassene  
 waarover u zich zorgen maakt. 

• Praktisch handvat: signaallijst armoede via klasse.be.

• We gaan samen met het gezin en/of  de  
 alleenstaande jongvolwassene aan de slag.

• We werken op maat van het gezin en/of   
 de alleenstaande jongvolwassene volgens  
 hun draagkracht en noden.

• De hulpverlening gaat door op een plaats waar het  
 gezin en/of  de alleenstaande jongvolwassene zich  
 het meest comfortabel voelt.

• Deze hulpverlening is gratis.

Wie zijn we?

Wat doen we?

Voor wie? 

Hoe doen we dat? 

Wat beogen we? 

• Bespreek met het  gezin en/of  de  
 alleenstaande jongvolwassene de  
 mogelijkheden van het GBO.

• Vul een toestemmingsformulier in voor  
 aanmelding bij het GBO.

• Laat het  gezin en/of  de alleenstaande  
 jongvolwassene dit formulier ondertekenen  
 en bezorg hem een kopij van dit document,  
 samen met het document privacyverklaring.

• Bezorg het originele formulier per E-mail  
 aan het OCMW/Sociaal Huis van uw  
 betrokken gemeente. De contactgegevens  
 staan in deze folder. 

• Een medewerker van het GBO neemt   
 vervolgens binnen twee werkdagen contact  
 op met het gezin en/of  de alleenstaande  
 jongvolwassene om een afspraak te maken.

Praktisch

• 

• Een sterkere dienstverlening realiseren waardoor  
 het gezin en/of  de alleenstaande jongvolwassene  
 zijn vraag niet telkens opnieuw hoeft te stellen en  
 op eenzelfde manier hulp krijgt.

• Het gezin en/of  de alleenstaande jongvolwassene     
 de ondersteuning bieden die het verdient.


