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Aksent

Aksent zet in op het organiseren van buurtgerichte en ondersteunende intiatieven zoals dienstencentra zodat 

ouderenen

hulpbehoevenden zo lang mogelijk en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving

kunnen blijven wonen. Daarnaast bieden zij ook huishoudhulp aan en sociaal vervoer. 

• Huishoudhulp

• Onthaalmedewerker

• Polyvalent logistieke medewerker

• Chauffeur / sociaal vervoer

• Medewerker onderhoud en schoonmaak

Tel:  02 240 71 90

E-Mail: www.aksentvzw.be

Web: info@aksentvzw.be
Liedtsstraat  27-29 

1030 Schaarbeek

Amazone

Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, een synergie van een twintigtal vrouwenorganisaties. In het 

Amazonehuis hebben sommige organisaties een vaste stek, anderen huren dan weer één of meerdere 

voormiddag een kantoor (office sharing). Tenslotte baten zij ook het restaurant Amazone uit, hun sociaal 

inschakelingsproject. 

• Onthaal medewerker

• Medewerker onderhoud en schoonmaak

Tel: 02/229 38 00

E-mail: info@amazone.be

Web: www.amazone.be

Middaglijnstraat 10 

1210 Sint-Joost-Ten-Node

Art2work

ART2WORK ontwikkelt een aantal trainingen en vormingen voor jongeren in Brussel die focussen op 

persoonlijke ontwikkeling en economische integratie. Met het programma TECHNICS2START geven zij 

jongeren de kans om ervaring op te doen in de culturele en evenementensector. 

• Technisch medewerker (polyvalent)

Tel: 32 (0)2 411 94 15

E-Mail: info@art2work.be

Web: www.art2work.be

Henegouwenkaai 41 

1080 Molenbeek

Groot Eiland

Groot Eiland bestrijdt armoede door zoveel mogelijk Brusselaars die moeilijk werk vinden te ondersteunen in 

hun zoektocht naar een job. Dit doen zij door werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching te 

organiseren. En dat allemaal in heel uiteenlopende sectoren: van hun schrijnwerkerij Klimop, hun restaurant 

Bel Mundo, hun broodjeszaak Bel'O tot hun stadslandbouw project Bel Akker.

• Polyvalent restaurantpersoneel

• Tuinbouw en groenteteelt

• Groene zones onderhoud

• Werkplaatsschrijnwerk

tel: 02 511 72 10

E-Mail: secretariaat@ateliergrooteiland.be

Web: www.ateliergrooteiland.be

Henegouwenkaai 29

1080 Molenbeek

Baita

Baita Clean Office is een schoonmaakbedrijf waar langdurig werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen in 

hun poets- en klusjesdienst. Vandaag is Baita Clean Office een gewaardeerde dienstverlener in de non-

profitsector in Brussel.

• Onderhoudsmedewerker

• Polyvalent schoonmaker

• Zaalmedewerker

• Keukenhulp

• Plongeur/ Afwasser

Tel: 02 511 65 59 

E-Mail: cleanoffice@baita.be

Web: www.baita.be

Henegouwenkaai 29/1

1080 Molenbeek

Brussels Brasilian Jiu-Jitsu Academy - 

BBJJA

BBJJA is ontstaan als een sportclub die Braziliaanse jiu jitsu en grappling aanbiedt aan kinderen en 

volwassenen. Dit op alle niveaus, tot op topsportniveau. Ook bieden zij grappling aan op scholen. Tenslotte 

organisern zij ook de interscholenworsteltoernooien. 

• Sportbegeleider

Tel: +32 24 94 11 01

E-Mail: info@bbjja.be

Web: www.bbjja.be

Hovenierstraat 100 

1081 Koekelberg

Beeldenstorm

Beeldenstorm ofwel het 'Centrum van verbeelding' organiseert verschillende creatieve ateliers aan zowel 

volwassenen als jongeren, waaronder in keramiek, textiel, dans, digitale vormgeving, lasersnijden enz… 

Daarnaast zetten zij ook in op inschakeling in een creatieve functie.

• Assistent van het atelierhoofd (snit en naad)

• Assistent graphicus digitale beeldvorming

• Assistent metaalbewerking

• Assistent creatieve ateliers (beeldende praktijken)

• Assistent audio visuele dienst

• Assistent werkmeester en directeur (catering)

• Onthaalbediending

• Logistiek medewerker

Tel: 02/523.43.50

Mail: secretariaat@beeldenstorm.be

Web: www.beeldenstorm.be

Bergensesteenweg 145

1070 Anderlecht

BEL Food

BEL FOOD is een biowinkel die voedingswaren aanbiedt aan marktconforme prijzen. Daarnaast wil BEL FOOD 

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen als verkoopmedewerker van

biologische producten.

• Verkoper voedingsmiddelen

Tel: 02 511 72 10

Mail: secretariaat@ateliergrooteiland.be

Web: www.belfoodservice.be

Henegouwenkaai 29

1080 Molenbeek

Buurthuis Bonnevie

Buurthuis BONNEVIE is actief in het centrum van de Brusselse Gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Samen met de 

bewoners werken zij aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden in de buurt. Dit doen zij onder 

andere door hun techinische dienst Bonfix, door te sensibiliseren op de rechten en plichten van de huurder, 

door isolatiewerken uit te voeren en veel meer.

• Onderhoudsmedewerker

• Onthaal medewerker

• Poetsmedewerker

Tel: 02 410 76 31

E-Mail: info@bonnevie40.be

Web: www.bonnevie40.be

Bonneviestraat 40

1080 Molenbeek

Buurtwerk Chambéry

Wijkhuis Chambéry is gelegen in de buurt die 'Laag Etterbeek' wordt genoemd. Het wijkhuis heeft tot doel het 

contact tussen de verschillende buurtbewoners te bevorderen en hun leefsituatie te verbeteren. 

Wijkbewoners en verenigingen uit Etterbeek kunnen aan een lage prijs lokalen huren voor feesten of culturele 

activiteiten. Bewoners die graag willen genieten van biologisch geteelde producten kunnen hier groenten en 

fruit afhalen. Wie Nederlandse conversatie wil oefenen, kan er voor lessen terecht. Tenslotte zet het wijkhuis 

(mee) tijdelijke projecten op die betekenisvol kunnen zijn voor de sociale samenhang in de buur

• Schilder-decorateur

• Klusjesman

• Hulpkok in een grootkeuken

• Onderhouds-en poetsmedewerker van panden,

Tel: 02/646.20.57

E-Mail: bw@chambery.be

Web: www.chambery.be

Chambérystraat 24-26

1040 Etterbeek
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Buurtwijk Noordwijk (De Harmonie)

Het Lokaal Dienstencentrum De Harmonie wil er voor zorgen dat de oudere en/of zorgbehoevende 

bewoners van het Noordkwartier van Brussel langer op onafhankelijke wijze thuis kunnen blijven, dat hun 

sociaal isolement doorbroken wordt,  en dat ze de sociale contacten met de andere bewoners van de wijk 

opnieuw kunnen verzorgen.De wijkbewoners kunnen in het Centrum langskomen voor een maaltijd, en/of 

deelnemen aan één of meer van de vele aangeboden activiteiten en uitstappen.

Ook kunnen ze terecht voor een gesprek met iemand van het onthaal, of voor een specifieke vraag naar hulp 

aan de sociaal assistent(e) of aan de coördinatoren.

• Keukenpersoneel

Tel  02/ 203 28 48

E-Mail: info@deharmonie.be

Web: www.deharmonie.be

Antwerpsesteenweg 24

1000 Brussel

Casablanco

Casablanco is 17 jaar geleden opgericht vanuit een dubbele vaststelling: de moeilijkheid voor laaggeschoolden 

om werk te vinden én de moeilijke woon- en leefomstandigheden in de achtergestelde wijken van onze 

hoofdstad. Zo biedt Casablanco een uniek programma voor jongeren die op zoek zijn naar een eerste 

werkervaring  in een echt bouwbedrijf. Casablanco voert ook verfraaingswerken uit bij Nederlandstalige 

scholen in Brussel. Bovendien voeren zij in het kader van een BIM project ook energiebesparende 

maatregelen uit bij Brusselse gezinnen. 

• Polyvallente renovatiearbeider

• Plaatser van thermische isolatie

• Afbouwvakman

• Interieurbouwer

• Plaatser van van houten en/of keramische vloeren 

en wanden

• Plaatser van soepele muur-en vloerbekleder

• Interieur schilder

• Gevelbekleder -schilder

• Bestuurder-leverancier

• Administratief personeel

Tel: 02 527 57 75

E-Mail: info@casablanco.be

Web: www.casablanco.be

François Malherbelaan 42

1070 Anderlecht

Cyclo

Onder het motto minder en beter consumeren, stelt CyCLO alles in het werk om fietsen zo lang mogelijk de 

straat op te houden (onderhoud, sensibilisering en herstelling), zij repareren ook in onbruik geraakte fietsen 

en onderdelen om deze een nieuw leven te kunnen geven.

• fietsmechanieker

Tel: 02 512 68 90

E-Mail: cyclo@cyclo.org

Web: www.cyclo.org

Vlaamsesteenweg 85

1000 Brussel

De Overmolen

De Overmolen zoekt als organisatie creatieve en duurzame antwoorden voor mensen die door de mazen van 

het sociale net zijn gevallen. De Overmolen zorgt voor betale en toegankelijke huisvestiging voor sociale 

organisaties. Daarvoor heeft zij een klus-en renovatieploeg via werkervaringstrajecten. Daarnaast 

organiseren zij ook samenwoonprojecten voor verschillende doelgroepen. Via Kompanie@home bieden zij 

professionele mantelzorg aan kwetsbare ouderen en tenslotte baten zij ook een toegankelijk vakantiecentrum 

uit in de Vlaamse Ardennen. 

• Medewerker administratie

• Onderhoudsmedewerker

• Begeleidingsassistent

Tel: 02/513.09.99

E-Mail: info@deovermolen.be

Web: www.deovermolen.be

Cellebroersstraat 16

1000 Brussel

De Pianofabriek
De Pianofabriek is een gemeenschapscentrum. Tegelijkertijd zijn zij ook een kunstenwerkplaats en een 

opleidingscentrum. 

• Polyvalente horecamedewerker

• Assistent Podiumtechnicus

• Verkoper Accessoires

• Medewerker administratie

Tel: 02 541 01 70 

E-Mail: info@pianofabriek.be

Web: www.pianofabriek.be

Fortstraat 35

1060 Sint-Gillis

De Welvaartkapoen

De Welvaartkapoen is een sociaal geëngageerde welzijns-vzw met verschillende deelwerkingen; zij baten een 

sociaal restaurant uit, doen klusjes aan huis, onderhouden een kap- en nagelsalon, een naaiatelier en een 

vervoersdienst. 

• Winkelkassabediende 

• Retoucheur

• Kleermaker

• Hulpkok

• Polyvalent medewerker restaurant

• Zaalhulp

• Schoonmaker

• Klusjesman

Tel: 02 880 51 57

E-mail:  

dienstencentrum@dewelvaartkapoen.be

Web: www.dewelvaartkapoen.be

Begijnenstraat 65 

1080 Molenbeek

EAT

Eat vzw baadt verschillende horeca projecten uit in Brussel waaronder Elan, Café ABC, Taverne Ter linden, 

Nic-Nac, .... Hierbij bereidt en verkoopt zij eerlijke verse maaltijden, levert broodjes en soep en verzorgt 

cateringactiviteiten. Eat wil zo kansen creëren voor kwetsbare groepen en hen via werkervaring en opleiding 

laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

• Polyvalent restaurantpersoneel

Tel: 02 274 54 41

E-mail: info@eatvzw.be

Web: www.eatvzw.be

Vooruitgangstraat 331

1030 Schaarbeek

Elmer

Elmer wil het welzijn, de maatschappelijke kansen en de participatie van gezinnen en kinderen verhogen door 

het organiseren van buurtdiensten die Nederlandstalige, laagdrempelige, kwalitatieve kinderopvang 

aanbieden in Brussel.

• Begeleider in de kinderopvang

Tel:  02 274 20 21

E-Mail: info@elmer.be

Web: www.elmer.be

Vooruitgangstraat 317

1030 Schaarbeek

EVA BXL- Bricoteam

Eva bxl is een sociaal labo die projecten en trajecten ontwikkelen rond welzijn, huisvesting, educatie en 

tewerkstelling. Zo werken zij rond buurtgerichte zorg en betaalbare huisvesting. Daarnaast hebben zij ook het 

tewerkstellingsproject, Bricoteam, een klus een renovatieploeg. Tenslotte organiseren zij ook het project De 

Baobab, die de relaties tussen school, kinderen, ouders en de buurt moet bevorderen.

• Onderhoudsmedewerker

• Administratieve ondersteuning

Tel: 02 274 01 95

E-Mail: bricoteam@evavzw.net

Web: www.evabxl.be

Vooruitgangstraat 323

1030 Schaarbeek
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FIX
FIX voert renovatiewerken uit in publieke infrastructuur in Brussel. FIX biedt een sociaal verantwoorde 

oplossing voor bouw- en renovatiewerken in Brusselse scholen en andere publieke infrastructuur.

• Medewerker in meubelmakerij

• Ruwbouwarbeider en pleisterwerken

• Schilder

• Isoleerder en plaatser van wanden en plafonds

• Loodgieter-sanitair

• Klusjesman gebouwen

• Manueel lasser

• Magazijnier

Tel: T 02 523 66 75 

E-Mail: info@fixbrussel.be

Web: www.fixbrussel.be

Sylvain Denayerstraat 51

1070 Anderlecht

ULAC-HUVAK (HuurdersUnie van Anderlecht-Kuregem)

De Huurdersbond Anderlecht-Cureghem wil het recht op huisvesting effectief realiseren: Door geschikte en 

fatsoenlijke huisvesting te bieden aan gezinnen op basis van hun samenstelling en behoeften;

Door te werken aan het beschermen van de woonfunctie in de buurt.

De vereniging streeft ook naar de professionele integratie van mensen in moeilijkheden op de arbeidsmarkt.

• Schilder

• Huishoudhulp

• Schoonmaak textiel

Tel: 02.520.21.29

E-Mail: info@ulac-huvak.be

Web: www.ulac-huvak.be

Chaussée de Mons 211

1070 Anderlecht

Great vzw
Great is een samenwerkingsverband tussen Atelier Groot Eiland en Eat. Zij baadt het restaurant Resto BEL uit 

van Leefmilieu Brussel dat zich bevindt op de site van Tour&Taxis. 
• Polyvalent restaurantpersoneel

Tel: 02 274 54 41

E-Mail: info@eatvzw.be

Web: www.eatvzw.be

Havenlaan 86c, bus 3002

1000 Brussel

Groep Intro 

Als waarden-gedreven onderneming werkt Groep Intro aan een inclusieve maatschappij waar elk talent telt en 

waar geen enkel talent onbenut blijft. De baseline “Samen richting groei” is hun drijfveer binnen de 6 

domeinen waarin zij actief zijn: maatwerk, werk, school, vrije tijd, buurt en justitie.

• Medewerker groenonderhoud

• Medewerker klus-en renovatieploeg

Tel: 02 558 18 80

E-Mail: brussel@groepintro.be

Web: www.groepintro.be

Dorpsstraat 30

1070 Anderlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INTEC Brussel

Intec Brussel is een opleidingscentrum dat werkzoekenden wil opleiden tot professioneel technici om 

volwaardig deel uit te kunnen maken van onze multiculterele samenleving. Hun werkervaringsproject binnen 

de sociale economie houdt zich bezig met het onderhoud, de aankoop en installatie van 

informaticamateriaal en ondersteunt via een helpdesklijn gebruikers van software en apps. 

• IT Technicus

• IT helpdeskmedewerker

• Administratief en onthaalmedewerker

Tel: 02/411 29 07

E-Mail: info@intecbrussel.be

Web: www.intecbrussel.be

Hovenierstraat 82

1081 Koekelberg

LD³

LD3 baadt twee lokale dienstencentra uit, namelijk het Anker en Miro. Op deze manier werken zij aan 

zorgzame, participatieve wijken in Brussel waar iedereen succesvol ouder kan worden. Via hun 

werkervaringsproject baten zij in het Anker ook een buurtrestaurant uit alsook een klusjesdienst. 

• Commis

• Keukenmedewerker

• Magazijnmedewerker

• Facilitymanager

• Medewerker schoonmaak en hygiene

• Onderhoudsmedewerker gebouwen

• Onthaalmedewerker

Tel: 02/889 00 80

E-Mail: karen@LD3.be

Web: www.ld3.be

Marcqstraat 25

1000 Brussel

LDC Cosmos - Excelsior

Vzw Cosmos is vooral bekend om haar 2 lokale dienstencentra (LDC) in Anderlecht: LDC Vives en LDC Cosmos.  

Beide lokale dienstencentra zijn vooral ontmoetingscentra voor buurtbewoners, voor senioren, voor mensen 

met zorgvragen en voor al wie in de buurt passeert. Beide centra bieden verschillende activiteiten en diensten 

aan: een sociaal buurtrestaurant, maaltijden aan huis, een lokale vervoerdienst en een waaier aan 

activiteiten waar ontmoeting centraal staat. 

• Keukenpersoneel

• Zaalhulp

• Barman

• Kassa bediende

• Animator

• Commercieel medewerker

• Chauffeur

• Schoonmaker van ruimten en lokalen

• Onderhoudsmedewerker gebouwen klusjesman

• Administratief medewerker

• Commercieel medewerker

• Chauffeur

Tel: 02 527 89 73

E-Mail: info@cosmosvzw.be

Web: www.cosmosvzw.be

Dr. De Meersmanstraat 14

1070 Anderlecht

LDC De Kaai

De Kaai vzw is een lokaal dienstencentrum. Het is een ontmoetingsplaats in jouw buurt. Het is open voor elke 

oudere en andere buurtbewoners met een nood aan zorg. De kaai biedt onder andere warme maaltijden aan, 

een bibliotheek, een klusjesdienst, een nagel- en kapsalon, sociaal vervoer en andere sociale activiteiten. 

• Keukenhulp

Tel: 02  705 14 00

E-Mail: info@dekaaivzw.be

Web: www.dekaaivzw.be

Adolphe Willemynsstraat 113 

1070 Anderlecht

MAKS

Maks grafisch bureau levert grafische diensten aan klanten en doet aan drukbegeleiding. Het grafisch bureau 

ontwerpt ook websites en verzorgt ook (animatie) filmpjes voor klanten, voornamelijk uit de social profit. 

Daarnaast organiseert Maks groepslessen computer of smartphone voor volwassenen, zowel voor beginners 

als voor gevorderden. Maks organiseert ook creatieve computerworkshops voor kinderen en jongeren in de 

scholen en in de vrije tijd. We hebben een open atelier waar computers ter beschikking staan van het 

doelpubliek en waar we begeleiding voorzien. 

• Onthaalmedewerker

• Informatica en bureautica onderhouden en 

herstellen:

• Poetshulp

• Hulpanimator digitale inclusie

Tel: 02/555 09 90

E-mail: info@maksvzw.org

Web: www.maksvzw.org

Georges Moreaustraat 110 

1070 Anderlecht
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NASCI

De vzw NASCI is een ‘Dienstencentrum voor het Kind’. Zij is een unieke organisatie die kinderarmoede en 

sociale uitsluiting bestrijdt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. NASCI ondersteunt aanstaande moeders, 

alleenstaande moeders en families die het zonder (of met bitter weinig) inkomen moeten redden en die 

dringende noodhulp behoeven voor hun kinderen. NASCI biedt aan deze kwetsbare doelgroep (die nergens 

anders in het reguliere hulpcircuit terecht kunnen) hulp aan. 

• Polyvalent medewerker / stockbeheer / 

onderhoud

Tel: 02 216 88 85

E-mail: nascivzw@skynet.be

web: www.nascivzw.be

D'Anethanstraat 4

1030 Schaarbeek

Manus Brussel
Manus is een maatwerkbedrijf. Zij leveren manueel werk voor schoonmaak, groenonderhoud, logistiek en 

renovatie. Zij zijn gevestigd in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Oostende, Gent en Turnhout.

• Polyvalent schoonmaker

• Polyvalent groenarbeider

Tel: 03/270.30.70

E-Mail: info@manus.tv

Web: www.manus.tv

Gentsesteenweg 565

1080 Molenbeek

Oxfam - Solidariteit

Oxfam België een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Dat doen we 

in woord en daad en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een 

menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen.

• Textielsorteerder

• Computertechnicus

• Logistiek

• Kantoorautomatisering

• Bestuurder

• Verkoper

Tel: T 02 501 67 00

E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be

Web: www.oxfamsol.be

Vierwindenstraat 60

1080 Molenbeek

Recyclart

 Recyclart is een stedelijk project dat inspiratie put uit de stad en de deur helemaal open laat voor stedelijke 

fenomenen (culturele, sociale en economische).

Recyclart verenigt de verschillende aspecten van het artistieke proces in zich : de creatie, via de 

terbeschikkingstelling van werk- en tentoonstellingsruimtes voor jonge kunstenaars ; de spreiding via een 

eigen kwaliteitsvolle programmatie en de productie, via de praktische uitvoering van designstukken, 

beeldende kunstinstallaties, decorstukken... Recyclart heeft ook zijn eigen werkplaats Fabrik waar men 

houtwerk, metaalconstructie en infrastructuurwerken heeft lopen. Tenslotte baat Recyclart ook zijn eigen 

100% vegan restaurant uit.  

• Keukenhulp

• Barman

• Polyvalent restaurantmedewerker

• Administratief ondersteuner en logistiek 

medewerker

• Metaalarbeider

• Houtbewerker

• Infrastructuur medewerker

• Administratief werker en logistiek ondersteuner

Tel: 02 502 57 34

E-Mail: info@recyclart.be

Web: www.recyclart.be

Manchesterstaat 13-15

1080 Molenbeek

Sociaal Vervoer Brussel

Sociaal Vervoer Brussel is een aangepaste vervoersdienst ten behoeve van personen met beperkte 

bewegingsmogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Er wordt naar gestreefd om deze 

doelstellingen te realiseren in het kader van een opleidings- en tewerkstellingsprogramma voor chauffeurs-

begeleiders.

• Begeleidend chauffeur van mensen met een 

beperkte mobiliteit

Tel: 02 534 27 54

E-Mail: svbvzw@yahoo.com

Web: www.sociaalvervoerbrussel.be

Fontainasstraat 13 bus 2

1060 Sint-Gillis

VITES BE
VZW Vites BE geeft werk en opleiding aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Vites baat de 

Kringwinkel uit in Laken. 
• Winkelmedewerker

Tel: 0499 88 57 36

E-Mail: info@vites.be

Web: www.vites.be

De Wandstraat 122

1020 Brussel

Voedselbank

Voedselbank Brussel-Brabant bindt de strijd aan zowel tegen de honger als tegen de verspilling. Zij maakt deel 

uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van 

Voedselbanken. Hun organisatie recupereert en beheert voedingswaren teneinde ze te kunnen bedelen aan 

diegenen die honger lijden.

• Chauffeur

• Transporteur

• Magazijnier

• Administratief bediende

• Schoonmaker 

Tel: 02 559 11 10

E-Mail: info@foodbanks.be

Web: www.foodbanks.be

Zelliksesteenweg 12

Sint-Agatha-Berchem


