
Opmerkingen :

Hoe contact  
met ons opnemen?

R. Vander Bruggenlaan 62-64  
1070 Anderlecht
Toegankelijk van maandag tot vrijdag  
van 08.00 tot 11.30 uur  
en van 13.00 tot 15.30 uur

contactcenter@cpas-anderlecht.brussels

0800/35 241
van maandag tot vrijdag van 08.00  
tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Openbaar  
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
Het OCMW van Anderlecht is een openbare 
instelling belast met het leveren van sociale 
bijstand aan wie op het grondgebied van de 
gemeente woont.

De hoofdopdracht bestaat erin eenieder in staat 
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW ondersteunt de Anderlechtse  
burger met een veelheid aan materiële, sociale, 
medische, socioprofessionele, medisch-sociale  
of nog, psychologische bijstandsmiddelen. 

Voor welke steun kun je bij het 
OCMW van Anderlecht terecht:
• Huisvesting en energie

• Financiële steun

• Socioprofessionele inschakeling

• Senioren 

• Voedselhulp

• Medische hulp

• Sociaal leven, sport en cultuur

• Thuishulp

• Schuldbemiddeling

Het OCMW  
van Anderlecht 
ontdekken 



Hoe steun  
verkrijgen van 
het OCMW  
van Anderlecht? 
Huisvesting en energie

Energie
Problemen met energie, water? Ondervind je 
moeilijkheden om de energierekening te betalen?

Neem contact op met de cel Energie:  
energie@cpas-anderlecht.brussels

Huisvesting
Een probleem met je woning? 

Neem contact op met de cel Huisvesting: 
logement@cpas-anderlecht.brussels

Financiële steun
Woon je in België en ben je behoeftig? 

Geef een seintje aan het Contactcenter  
van het OCMW: 
0800/35.241 
contactcenter@cpas-anderlecht.brussels

Schuldbemiddeling
Heb je schulden? Bang om er te maken?  
Heb je hulp nodig?

Neem contact op met de dienst  
Schuldbemiddeling:  
med@cpas-anderlecht.brussels

Socioprofessionele inschakeling
Wens je een opleiding te volgen of heb je 
nood aan wat hulp bij het zoeken naar werk? 

Heb je een dossier lopen bij het OCMW  
van Anderlecht? 

Neem contact op met de dienst  
Socioprofessionele inschakeling (SPI):  
ispall@cpas-anderlecht.brussels

Sociaal leven, sport en cultuur
Zin om deel te nemen aan een workshop of 
wil je een vooropleiding (talen,  informatica, 
etc.) volgen? Interesse in onze stages en  
culturele of sportactiviteiten?

Heb je een dossier lopen bij het OCMW  
van Anderlecht?

Neem contact op met de dienst Participatie 
en sociale activering (PSA): 
service.pas@cpas-anderlecht.brussels

Senioren
Woonzorgcentrum J. Vanhellemont 
Op zoek naar informatie over het rust-  
en verzorgingstehuis van het OCMW?

Neem contact op met Woonzorgcentrum  
J. Vanhellemont:  
home.vanhellemont@cpas- anderlecht.brussels

Thuishulp
Had je graag een beroep gedaan op thuishulp? 
Graag wat hulp gehad bij het boodschappen 
doen of het schoonmaken? 

Geef een seintje aan het Contactcenter  
van het OCMW: 
service-aide-domicile@cpas- anderlecht.brussels

Medische hulp
Had je graag een medische kaart gehad of hulp 
gekregen om de medische kosten te betalen?

Geef een seintje aan het Contactcenter  
van het OCMW 
0800/35.241 
contactcenter@cpas-anderlecht.brussels


