
Les amis d’  Accompagner 
Die dienst begeleidt mensen die niet opgevolgd 
worden door een andere sociale dienst.  

De Sociaal-juridische Dienst  

Die dienst begeleidt mensen die niet opgevolgd 
worden door een andere sociale dienst.  

De Ambulante Begeleidingsdienst  

 Het bevorderen van de zelfredzaamheid van elke persoon in moeilijkheden met het oog op een betere sociale 
integratie. Om dit te bereiken, worden deze personen op het terrein begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
vergezellen hen bij het vervullen van de stappen die hen in staat moeten stellen om hun rechten te laten gelden 
en hun verantwoordelijkheden als burger op te nemen. 

 Deze begeleiding wordt ook aangeboden aan personen wiens zelfstandigheid tijdelijk of definitief beperkt is om 
hen in staat te stellen in waardigheid te leven en zich gewaardeerd te voelen in de maatschappij. 

 Maar eveneens aan alle private of openbare organisaties en instellingen die dit soort begeleiding vragen voor hun 
eigen hulpvragers, teneinde hen toe te laten de efficiëntie van hun werking te verbeteren.  

 Het bieden van begeleiding op administratief en digitaal vlak. Hiervoor komt elke persoon in aanmerking die zich 
machteloos voelt tegenover de toenemende digitale druk die de relaties tussen dienstverleners en hun cliënten 
steeds meer ontmenselijkt. 

Actie 

Sommige cijfers (in 2019) 

912 begeleidingen waaronder 575 op verzoek van partnerdiensten 

436 begeleide personen waaronder 333 op verzoek van partnerdiensten 

60 vrijwilligers waaronder 40 begeleidende 

117 partnerdiensten vroegen om begeleidingen 
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Ten laatste drie dagen op voorhand 

Overal in Brussel maar ook daarbuiten 
Onze vrijwilliger begeleidt uw 
cliënt op het terrein om de 
gevraagde stappen te vervullen 

Les amis d’ Accompagner 
Een team van vrijwilligers die uw cliënten 

op het terrein begeleiden  

De Ambulante Begeleidingsdienst: Francine Wasukundi & Jean-Bosco Nsen-
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Eén van uw cliënten heeft 
hulp nodig bij het vervullen 
van administratieve stappen  

Maar u kunt hem of haar niet zelf begeleiden  

Wanneer de 
vrijwilliger 
terugkomt 

van zijn 
opdracht 

stelt hij een 
rapport op  Huisbezoek 

Actieve ondersteuning 
bij moeilijke situaties  

Traject tussen 
verschillende diensten  

Hulp bij het 
begrijpen van 
een onderhoud 

   Gevormd bij Accompagner  
   Gebonden aan het beroepsgeheim  
  Het statuut van vrijwilliger 
impliceert een relatie van een 
andere aard dan degene die hij zou 
kunnen hebben met een bezoldigd 
sociaal werker. Dit kan ook andere 
problematieken aan het licht 
brengen en kan toelaten een beroep 
te doen op andere hulpbronnen 
  Sommige van onze begeleidende 
vrijwilligers zijn meertalig : 
Nederlands, Engels, Spaans, 
Arabisch, Russisch,… 

Altijd met het openbaar vervoer 

Morele 
ondersteuning 

Een begeleidende vrijwilliger?                                                                                               

De begeleiding wordt u bevestigd 
We bereiden de 

begeleidingsopdracht 
voor en vertrouwen ze 

toe aan één van onze 
vrijwilligers 

Talige 
ondersteuning 

Via het formulier op 
www.accompagner.be 

Dient u een aanvraag tot begeleiding in  

huisvesting  

justitie 
vorming  

jeugd  
tewerkstelling  

gezondheid 

budget 
administratie  

vreemdelingenrecht  

handicap 

geestelijke gezondheid  

Deze dienst is gratis  START 

Alle informatie die tijdens de 
begeleiding wordt ingewonnen, 

wordt u schriftelijk meegedeeld  


