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Wat is een OCMW?
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Wat is een OCMW?
OCMW betekent Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn. 
In een OCMW kan je hulp vragen over: 

• financiële problemen
• schulden
• juridische problemen
• woonproblemen …

Waar is het OCMW?
Je vindt een OCMW in elke 
gemeente of stad.

In Antwerpen kan je terecht 
bij verschillende sociale 
centra van het OCMW. Die 
zijn verspreid over de stad.

Wie kan hulp vragen?
OCMW Antwerpen is er 
voor iedereen. Je leeftijd, 
geloof, sociale situatie … 
maakt niet uit.

Wil je weten of OCMW 
Antwerpen je kan helpen? 
Stel zeker je vraag. Dan 
bekijken we samen wat 
we kunnen doen.
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Hoe vraag je hulp? 

Waar vraag je hulp?

Je vraagt hulp in het sociaal centrum in je buurt. 

Zoek het adres via: 

• de stratenlijst op www.ocmw.antwerpen.be/stratenlijst 
• het OCMW-infopunt: tel. 03 338 28 28

Schrijf hier het adres van jouw sociaal centrum:

Wat moet je doen?

Ga naar de infobalie van het sociaal centrum.  
Die is open van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11.30 uur. 

OCMW Antwerpen probeert je altijd direct te helpen.  
Lukt dat niet, dan krijg je een afspraak voor de volgende dag.

Breng je identiteitskaart mee.

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM
IDENTITEITSKAART CARTE D’IDENTITE PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD

Naam
Voornamen

Van Der Velden
Mark Jos

Borsbeek  01 FEB 1985 V
Geboorteplaats en -datum

01.01.2014 - 01.01.2020
Geldig van - tot

Handtekening van de houder

Belg
Nationaliteit

000-5902801-01
Kaartnr. / Card No

Geslacht / Sex
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Wie helpt jou?

1. Je hebt eerst een gesprek met een intaker. 

De intaker: 

• is een maatschappelijk werker die naar je verhaal luistert
• bekijkt of OCMW Antwerpen je kan helpen

2. Als OCMW Antwerpen je kan helpen, krijg je later een persoonlijke 
maatschappelijk werker. 

De maatschappelijk werker:

• is jouw contactpersoon in het sociaal centrum
• kan je niet zelf kiezen
• kan een man of een vrouw zijn
• heeft beroepsgeheim

Elke maatschappelijk werker volgde dezelfde opleiding en past 
dezelfde regels toe. 
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Hoe verloopt het eerste gesprek? 

• Ga eerst naar de infobalie. Wacht daarna in de wachtzaal. 

• De intaker komt je halen. Hij neemt je mee naar een aparte 
gespreksruimte. Daar kan je alleen met hem praten. 

• Vertel waarom je hulp nodig hebt. 

• De intaker stelt vragen over:

 • jezelf
 • je gezin
 • je woning en eventuele eigendommen
 • je sociale situatie
 • je inkomsten
 • je mutualiteit, kinderbijslag …
 • je opleiding en werkervaring
 • hulp die je vroeger kreeg van een OCMW
 • wat je zelf deed om je probleem op te lossen …

• Je antwoordt eerlijk op alle vragen.

• De intaker zegt ook welke documenten je de volgende keer  
moet meebrengen.

Die documenten zijn belangrijk.  
OCMW Antwerpen heeft ze nodig om je te helpen.

• Aan het einde van het gesprek krijg je een ontvangstbewijs.  
Hou dat goed bij. Daarmee kan je later bewijzen op welke datum  
je voor de eerste keer hulp vroeg.
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Wat gebeurt er na het eerste gesprek?

OCMW Antwerpen kan je niet altijd direct na het eerste gesprek helpen. 

Wat doet de maatschappelijk werker na het gesprek?

Hij onderzoekt eerst je situatie en zoekt samen met jou  
naar een oplossing.

Hij komt bij je thuis langs. Meestal vertelt hij wanneer hij komt. 
Op dat moment moet je thuis zijn. Maar hij kan soms ook  
op huisbezoek komen zonder dat hij dat vooraf vertelde. 

Hij maakt een verslag over jouw situatie en hulpvraag.  
Daarbij kijkt hij naar alle informatie die hij op dat moment heeft.

Hij beslist niet of je hulp krijgt maar geeft alleen advies.
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Wie beslist of je hulp krijgt?

De OCMW-raad beslist of je hulp krijgt. Daarvoor kijkt de OCMW-raad 
naar het verslag van de maatschappelijk werker. In de OCMW-raad 
zitten verkozen politici.

Soms krijg je een uitnodiging om naar een vergadering van de  
OCMW-raad te komen. Dan moet je zeker komen. 

OCMW Antwerpen moet binnen 30 dagen een antwoord geven op  
je hulpvraag.

Het is belangrijk dat je goed meewerkt.  
Dan krijg je snel een antwoord.

Respecteer de afspraken en kom altijd op tijd.

Het antwoord van de OCMW-raad staat in  
een beslissingsbrief. 

Je krijgt je beslissingsbrief met de post en via je eBox. De eBox is je 
persoonlijke digitale brievenbus. Surf naar www.mysocialsecurity.be 
en meld je aan met je elektronische identiteitskaart.

Heb je geen kaartlezer? Ga dan naar een bibliotheek in je buurt. 
Heb je vragen over hoe de eBox werkt? Vraag de handleiding aan  
je maatschappelijk werker. 

Het OCMW heeft altijd je juiste adres nodig. Verandert je adres? 
Vertel dat direct aan je maatschappelijk werker. 

Heb je vragen over de beslissingsbrief? 
Stel die aan je maatschappelijk werker.
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OCMW Antwerpen kan je helpen. Wat doe je?

Je bespreekt samen met de maatschappelijk werker hoe de 
hulpverlening verder verloopt. 

Wat zijn je plichten? Je moet onder andere dit beloven:

• Je geeft altijd juiste en volledige informatie.
• Je geeft elke verandering in je situatie direct door.
• Je respecteert afspraken met OCMW Antwerpen.
• Je bent thuis bij huisbezoeken die vooraf zijn aangekondigd
• Je houdt je aan het afgesproken begeleidingstraject.

Je hebt ook rechten als OCMW-klant. Zo heb je recht op:

• een maandelijkse afspraak met de maatschappelijk werker
• voldoende tijd om te praten met de maatschappelijk werker
• een behandeling met respect …

Je komt naar de infosessie voor nieuwe klanten. Daar krijg je 
informatie over:

• je rechten en plichten als OCMW-klant 
• de dienstverlening van OCMW Antwerpen

Tijdens de infosessie kan je vragen stellen.
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Let op: soms moet OCMW Antwerpen je hulp opnieuw bekijken.

Dat gebeurt als:

• je situatie verandert
• je niet meewerkt aan je begeleidingstraject
• je geld kreeg zonder daarop recht te hebben
• je onvolledige of foute informatie gaf

Gaf je onvolledige of foute informatie aan OCMW Antwerpen?

• Dan kan de hulp die je krijgt stoppen.
• Soms moet je geld terugbetalen. 

OCMW Antwerpen kan je niet helpen. Wat doe je?

• Je bespreekt met je maatschappelijk werker of een andere 
organisatie je beter kan helpen. 

• Heb je later een nieuwe vraag of veranderde iets in je situatie?  
Dan kan je terug naar OCMW Antwerpen komen om hulp te vragen.

• Je kan in beroep gaan als je niet akkoord gaat met de beslissing 
van OCMW Antwerpen.

Kijk op de achterkant van je beslissingsbrief wat je moet doen om in 
beroep te gaan. Daarvoor heb je drie maanden tijd.
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Ben je niet tevreden over de OCMW-hulp?

1. Praat altijd eerst met je maatschappelijk werker.

2. Helpt dat niet? Maak dan een afspraak met de  
hoofd-maatschappelijk-werker van je sociaal centrum.

3. Vind je na die afspraak dat je nog geen goede hulp kreeg?  
Dan kan je een klacht indienen:

• via de meldingskaart die in de wachtzaal of aan de balie van 
het sociaal centrum ligt

• via de website: www.ocmw.antwerpen.be
• via e-mail: klachtenmanagement@ocmw.antwerpen.be
• via telefoon: tel. 03 338 26 55
• via een brief: 

Klachtenmanagement 
OCMW Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 39 
2000 Antwerpen

maatschappelijk werker

hoofd-maatschappelijk-werker
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Heb je meer informatie nodig? 

Contacteer je maatschappelijk werker:

Naam maatschappelijk werker: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

• bij een dringende vraag

 • Mail naar het sociaal centrum.
 • Telefoneer naar je maatschappelijk werker.
 • Ga naar het sociaal centrum: 

maandag van 9 tot 12.30 uur 
dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur

• bij een niet-dringende vraag

Schrijf je vraag hier en bespreek ze op de volgende afspraak: 
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Denk eraan

• Probeer altijd eerst een afspraak te maken.  
Anders moet je misschien langer wachten of kunnen we je niet 
dezelfde dag helpen. 
Een afspraak maak je door te mailen, te telefoneren of  
langs te gaan in een sociaal centrum. 

• Spreek je niet goed Nederlands?  
Breng zeker een tolk mee. We begrijpen je vraag graag 
duidelijk. Zo kunnen we je beter helpen. 
We hebben sociale tolken. Maar die zijn niet altijd meteen 
beschikbaar. 

• Kom op tijd. 
Het is niet positief voor je dossier als je niet of te laat komt.

• Mail of telefoneer als je niet kan komen.  
Verwittig je op tijd, dan krijg je een andere afspraak.

• Heb even geduld in de wachtzaal. 
Soms duurt de vorige afspraak iets langer. Dan moet je even 
wachten.

• Wees altijd eerlijk, geef volledige en juiste informatie.  
Dat is belangrijk voor je dossier. 
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info@ocmw.antwerpen.be
www.ocmw.antwerpen.be

OCMW-infopunt
tel. 03 338 28 28
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