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WIJ GELOVEN 

WIJ VINDEN 

WIJ WILLEN 

WIJ GAAN VOOR

in een samenleving waar iedereen zich thuis 
voelt, helemaal zoals hij of zij is. Een samen-
leving waarin iedereen de kans krijgt om graag 
te zien en graag gezien te worden. Of dat nu is 
door een geliefde, de buren, de bakker om de 
hoek of de postbode die de stilte doorbreekt 
met een klepperende brievenbus.

dat mensen eigen keuzes kunnen maken, 
vanuit hun unieke kracht, terwijl ze toch in volle 
verbinding staan met de wereld daarbuiten. Wij 
geloven in eenieders talenten en eenieders 
vermogen om te groeien, grenzen te verleggen, 
kleur te geven aan de eigen toekomst.

dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft. 
Want daar heeft elkeen recht op.
Niets meer, niets minder. Punt uit.

zo gewoon mogelijk én zo specifiek als nodig.
Ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen 
noden. 

HUBBIE BEGELEIDT mensen met een beperking
in wonen, werken, leren, ontspannen en vrije tijd.
Waarom?  Omdat…

Onze missie is onlosmakelijk verbonden met heel duidelijke waarden.
Die waarden liggen diep geworteld in wie we allemaal samen zijn, bij Hubbie. 

Tegelijk zijn het fundamentele waarden, die hun oorsprong vinden in de 
Universele Rechten van de Mens.

WAARDEN COMPETENTIES

… IS RESPECTVOL
wij geloven in het recht op een eigen 
mening, op eigen tijd en op eigen 
ruimte.

… GAAT UIT VAN GELIJK-
WAARDIGHEID
voor ons zijn alle mensen gelijk, wij 
aanvaarden iedereen zoals hij of zij is.

… IS WARM
graag zien zit in ons DNA, net als 
kansen geven, opnieuw en opnieuw 
en opnieuw. Ook wanneer het even 
moeilijk gaat.

… GELOOFT IN SOLIDARITEIT
de lasten dragen we samen en de 
lusten verdelen we eerlijk.

… VINDT WEDERKERIGHEID 
ESSENTIEEL
geven en nemen gaan hand in hand, 
ieder volgens zijn eigen mogelijkhe-
den, want…  het mag nooit een 
wedstrijd worden.

… IS INTEGER
wij doen wat we zeggen en wij 
zeggen wat we doen.

… WIL VERFRISSEND ZIJN
wij brengen vrolijkheid en creativiteit, 
wij geloven in een nieuwe, en jawel, 
soms gekke aanpak. 

… KIJKT MET VERWONDERING 
NAAR DE WERELD
wij zijn altijd bereid om te leren, om 
ánders te kijken, om vér te kijken, 
zover het oog kan rijken, open en 
onbevooroordeeld.

… GEEFT RICHTING
durven kiezen is belangrijk, net als 
verantwoordelijkheid nemen, 
vandaag én morgen.

… GAAT VOOR VERBINDING
samen uit en samen thuis in een 
divers Brussel én een diverse wereld.

… STAAT OP HELDERHEID
duidelijke, eerlijke en respectvolle 
communicatie is ontzettend 
belangrijk en transparantie een 
noodzaak. Dat alles op maat van elk 
individu afzonderlijk.

… DURFT
inderdaad, wij dúrven, wij steken onze 
nek uit en voegen de daad bij het 
woord. Met minder nemen we geen 
genoegen.
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Heb je een 
beperking en zoek 
je begeleiding?



‘De werkplek 
waar ik thuiskom.’

Mary-Sue, begeleidster

Dan ben je bij Hubbie aan het juiste adres!
Onze begeleiders staan je graag met raad en daad bij.
We helpen je om je talenten te ontplooien en ondersteunen 
je waar nodig. Dankzij onze ruime ervaring hebben wij een 
uitgebreid hulpaanbod voor verschillende doelgroepen.

Een korte of langlopende begeleiding? Op basis van jouw 
vragen maken we de keuze die het best bij jou past.



Individuele 
begeleiding 
bij Hubbie

Geïnteresseerd of vragen? 0492/97.14.52



Je woont alleen, met je gezin of je wil alleen gaan wonen?
Het mobiele team van Hubbie ondersteunt je waar nodig: bij je thuis 
of elders in Brussel. Jij beslist hoe of wat en we ondernemen steeds 
samen actie.

 Je krijgt een vaste begeleider
 Helemaal op jouw maat (hoeveel, wat, wanneer)
 We bespreken alle vragen en ondernemen samen actie
 Verschillende thema’s kunnen aan bod komen: 

*Wij bieden ook individuele vrijetijdstrajecten op maat aan voor kinderen.

Papieren

Huishouden

Vrije Tijd *

Geld

Organisatie

Relaties

Wonen

Gezondheid

Familie en 
kinderen

Dagbesteding

Buurt

Andere



Wonen 
bij Hubbie
Ben je 18 jaar of ouder en je zoekt een plek 
om te wonen? Er zijn verschillende mogelijk-
heden waar we je kunnen bij helpen.

Geïnteresseerd of vragen? 0474/94.62.99



BRONSTRAAT 83
SINT-GILLIS

 3 huizen van 10 personen
 Eigen kamer met badkamer
 Gemeenschappelijke leefruimte
 Grootkeuken
 24u/24u begeleiding

LENNIKSEBAAN 291
ANDERLECHT

 Appartementen met verschillende 
 kamers die je mogelijks deelt
 Gemeenschappelijke leefruimte
 24u/24u begeleiding

JEAN ROBIESTRAAT 71
SINT-GILLIS

 Een typisch Brussels rijhuis 
 (voor) 7 personen
 Een eigen kamer
 Gemeenschappelijke ruimtes (salon,  
 eetkamer, keuken en 2 badkamers)
 Ongeveer 4u groepsbegeleiding per dag

OOK JONGEREN LATEN WE 
NIET LOS BINNEN HUBBIE.

We ondersteunen hen binnen verschillende projecten 
in de (zoek)tocht naar zelfstandig wonen. 



Activiteiten 
bij Hubbie 
Kies zelf hoe je binnen en buiten Hubbie je dagen 
zinvol invult. Wij ondersteunen je, waar nodig.

Geïnteresseerd of vragen? 0479/99.64.28



LEREN

Wil je graag iets leren? Wij zoeken 
samen met jou een antwoord 
op je leervraag in de groei –en 
bloeiacademie. We gaan op zoek 
naar iemand of een groep waar je 
bij kan aansluiten.

ONTSPANNEN

Zin om samen activiteiten te doen? 
Hubbie organiseert een gevarieerd 
activiteitenaanbod tijdens de week.
Zin om er samen op uit te trekken 
tijdens het weekend of tijdens 
een vakantie? We organiseren 
verschillende weekendactiviteiten 
en vakanties voor volwassenen die 
zelfstandig thuis wonen.

WERKEN

Op zoek naar (onbetaald) werk 
onder begeleiding in een Brusselse 
organisatie of binnen Hubbie? We 
helpen je via een jobcoach de ideale 
werkplek te vinden.
Werk je graag in groep of samen 
aan een product? We kiezen met jou 
welk werkatelier het best bij je past, 
binnen of buiten Hubbie. 
Wil je graag in een Brusselse 
organisatie aan de slag maar moet 
je nog groeien naar een correcte 
werkattitude? We gaan samen met 
jou het proces aan.



Groeien 
& bloeien 
met Hubbie 



‘We zetten maximaal in op 
ervaringsdeskundigheid, aangevuld 

met kennis en expertise.’

Niet alleen cliënten en medewerkers kunnen groeien, bloeien 
en leren binnen Hubbie. We delen onze ervaringen en kennis 
graag met jou of je organisatie, bedrijf, school of vereniging. 
 
We luisteren naar je vragen, noden over thema’s 
en onderwerpen en bieden op basis daarvan een 
vormingspakket of workshop op maat aan, gegeven door 
cliënten en/of Hubbie-collega’s. 

We kunnen ook een samenwerking uitbouwen waarbinnen 
expertise kan worden gedeeld.



En da’s nog 
niet alles...
Er is nog zoveel te beleven binnen Hubbie.



Hubbie is geen eilandje op zich. We geloven sterk in 
samenwerkingsverbanden, binnen en buiten Brussel. Met 
verschillende organisaties, over de grenzen van de sectoren 
heen. 

We houden van onze vrijwilligers, die het beste van zichzelf 
geven en daardoor een groot verschil maken voor onze 
werking. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe personen 
met vele talenten. Ze vergroten de actieradius van het 
personeel. Vele handen maken licht werk. 

We willen studenten de kans geven om bij ons stage te lopen. 
Zowel kortdurende observatie of langdurende stages zijn 
mogelijk. Stagiair(e)s worden grondig ondersteund door de 
begeleiders, de coördinator en de agoog en krijgen heel wat 
leerkansen.

We geloven in het belang van inclusieve projecten opzetten, 
die onze medewerkers steeds blijven uitdagen. Dit zowel op 
Vlaams, Brussels en Europees niveau. 

We zetten in op de ontwikkeling van ons Buurthuis Zettu, 
en de kracht die het kan betekenen in de buurt. We streven 
ernaar om in alle buurten waar we actief zijn hier volle 
aandacht aan te geven. 

Op onze website vertellen we je graag nog zoveel meer. 

www.hubbie.brussels – info@hubbie.brussels

‘We geloven in het belang van inclusieve
projecten opzetten, die onze medewerkers 

steeds blijven uitdagen.’



SITE SINT-GILLIS 
(Hoofdzetel)

Jean Robiestraat 29
1060 Sint Gillis
+32 2 534 50 51

SITE LAKEN

Louis Wittouckstraat 54
1020 Laken
+32 2 420 43 13

SITE BRUSSEL 

Artesiëstraat 15
1000 Brussel
+32 2 503 29 10

Lenniksebaan 291
1070 Anderlecht
+32 2 734 13 17

Bronstraat 83
1060 Sint-Gillis
+32 2 533 97 96

Jean Robiestraat 71
1060 Sint-Gillis
+32 2 534 42 75
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WONEN

CONTACT


