
A. Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel – 02/412 53 11

www.ocmw-molenbeek.be
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Welzijn van sint-jans-Molenbeek
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Mythe of  

werkelijkheid ?
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Het OCMW analyseert elke situatie om te bepalen op welke hulp iemand al dan 
niet recht heeft.

Het OCMW verleent dus zowel financiële als sociale hulp. Let op: deze steun verschilt 
naargelang de persoon en de situatie.

MEER INFO : WWW.OCMW-MOLENBEEK.BE

Vooraleer iemand steun kan krijgen van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW) moet hij aan bepaalde wettelijke 
voorwaarden voldoen en moet er een sociaal onderzoek gebeuren.  

HET OCMW = GELDAUTOMAAT

Leefloon voor Belgen 
en buitenlanders 
met een 
verblijfsvergunning 

Tussenkomst bij 
medische kosten

Tussenkomst bij 
schoolkosten

Hulp bij schulden

Tussenkomst bij 
energie-uitgaven

Advies en 
doorverwijzing bij 
andere vragen 
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De kans geven om 
werkervaring op te 
doen via een tijdelijke 
job (contract artikel 
60§7)

De steun die het OCMW biedt om werk te vinden, kan verschillende vormen 
aannemen: 

Steun bij het volgen van 
studies en opleidingen 

Begeleiding bij het 
uitstippelen van een 
loopbaantraject 

Hulp bij het opstellen van 
een cv en voorbereiding op 
sollicitatiegesprekken

Taal- en 
alfabetiseringscursussen

Het OCMW verwacht ook iets terug van een leefloner. In ruil voor 
de ontvangen steun moet hij bereid zijn om te werken en de nodige 
stappen ondernemen om een job te vinden. Dit wordt vastgelegd in 
een overeenkomst tussen het OCMW en de leefloner. 

LEEFLONERS WILLEN 
NIET WERKEN…
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Senioren die graag onder de mensen zijn, 
kunnen in het Ontmoetingscentrum 
Marie-José samen eten en deelnemen aan 
activiteiten.
Senioren voor wie thuis wonen niet 
langer mogelijk is, kunnen terecht in ons 
rust- en verzorgingstehuis Residentie 
Arcadia, gelegen in een groene buitenwijk 
van Molenbeek. De bewoners krijgen er 
aangepaste zorgen waarbij hun comfort en 
welzijn centraal staan, en dit alles tegen een 
betaalbare prijs. 

MEER INFO OP : 02/481.99.27 OF WWW.RESIDENTIE-ARCADIA.BE 

Maaltijden aan huis, 
boodschappendienst

Het OCMW doet er alles aan om senioren zo lang mogelijk in hun eigen 
huis te laten wonen. Hiervoor kunnen zij een beroep doen op onze 
thuiszorgdiensten:

HET OCMW DOET NIETS 
VOOR SENIOREN…

Familiehulp en 

poetshulp
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