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Sociale Dienst OCMW Gent

Hulp nodig? 
Neem contact op met het 
welzijnsbureau in je buurt.

Welzijnsbureaus per wijk  

OCMW Gent heeft 7 welzijnsbureaus, verspreid over de stad. 
Je vindt ze via stad.gent/zoekjewelzijnsbureau 

Dit zijn de contactgegevens:

NIEUW GENT BRUGSE POORT
Rerum Novarumplein 180 Kempstraat 150
9000 Gent 9000 Gent

 nieuwgent@ocmw.gent  brugsepoort@ocmw.gent

SINT-AMANDSBERG GENT ZUID
Wittemolenstraat 89 Offerlaan 264
9040 Sint-Amandsberg 9000 Gent

 sintamandsberg@ocmw.gent  gentzuid@ocmw.gent

GENT NOORD BLOEMEKENSWIJK
E. Anseeleplein 7 F. Ferrerlaan 273 A
9000 Gent 9000 Gent

 gentnoord@ocmw.gent  bloemekenswijk@ocmw.gent

GENTBRUGGE/LEDEBERG 
Hundelgemsesteenweg 125   
9050 Ledeberg    

 gentbruggeledeberg@ocmw.gent  

  

Zoek snel genoeg hulp.

Alle vragen zijn welkom!

  09 266 99 11, één algemeen contactnummer 

 stad.gent/ocmw 
  facebook.com/genttegenarmoede



 Sommige vragen of problemen kunnen we onmiddellijk 
 beantwoorden. Een maatschappelijk werker helpt je dan verder. 

 Sommige vragen of problemen vragen wat meer onderzoek. 
 Een vaste maatschappelijk werker zal je verder begeleiden.

 Sommige vragen of problemen kunnen we zelf niet oplossen. 
 We vragen gespecialiseerde diensten om je verder te helpen.  

Waarvoor kun je bij ons terecht? 

    financiële problemen hebt

    uit de schulden wilt geraken

    je energiekosten niet kunt betalen

    juridische of administratieve ondersteuning wilt

    huurachterstand hebt

    hoge medische kosten hebt, …

Heb je een probleem, maar weet je niet wie je kan helpen? 
Wil je advies vragen? Ook dan kan je in het welzijnsbureau 
in je buurt terecht.

Je kunt in het welzijnsbureau terecht als je 

Hoe helpen we? 

De maatschappelijk werker wil je zo goed mogelijk helpen. 
Daarom moet je enkele vragen beantwoorden over:

   je inkomen

   je gezin

   je huisvesting

   je sociale zekerheid, zoals groeipakket, werkloosheids-
     vergoeding, pensioen, … 

Zo krijgen we een goed beeld van je situatie en kunnen we
checken wat je sociale rechten zijn.

Neem contact op met het  welzijnsbureau in je buurt 
Dit kan: 

   telefonisch

   via mail

   door langs te gaan

   via een andere organisatie of vertrouwenspersoon

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal en zoekt 
een oplossing voor je vraag of probleem. 

Jullie spreken verder af om je situatie te verbeteren. 

Hoe vraag je hulp? 

Wat willen we weten? 


