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Maatschappelijk werker 
contractueel-voltijds (38/38) 

Functiebeschrijving 
 

FUNCTIE 

Naam van de functie: Maatschappelijk werk(st)er 

Chef van de functie: Diensthoofd Mens en Welzijn   

Weddeschaal: B1-B3 

Plaats in de organisatie: 
De maatschappelijk werk(st)er rapporteert aan het 

diensthoofd Mens en Welzijn. 

Doel van de functie: 

Het recht op maatschappelijke dienstverlening in zijn 
meest gepaste vorm verzekeren om personen van 

allerlei aard en verschillende culturen in staat te 
stellen. 

INHOUD VAN DE FUNCTIE 
Algemeen maatschappelijk werk 

Verzekert maatschappelijke begeleiding van personen en gezinnen met speciale 
aandacht voor budgetbegeleiding en tewerkstelling.  

Verzekert maatschappelijke begeleiding van personen en gezinnen binnen het 
Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers en van de financieel gesteunde 

asielzoekers. 

Zorgt voor huisvesting en materiële opvang van asielzoekers die aan het 

OCMW zijn toegewezen in het kader van een LOI. 

Biedt hulpverlening aan financieel gesteunde asielzoekers. 

Met betrekking tot de problematiek die de cliënt aanbrengt: verzorgt intake, 

verricht sociaal onderzoek, stelt diagnose, stelt hulpverleningsplan op; 
rapporteert beslissingen die genomen zijn door het BCSD aan de cliënt, 
bemiddelt tussen cliënt en BCSD.   

Met betrekking tot het opzetten van een psychosociale begeleiding en 
verrichten van crisisinterventie: ondersteunt de cliënt, helpt de cliënt bij het 

duiden van zijn problemen, stimuleert zelfredzaamheid, verzamelt informatie 
over de hulpvraag, formuleert adviezen en voert begeleidingsactiviteiten. 

Met betrekking tot de thuisdiensten: verricht sociaal onderzoek bij elke 
hulpvraag, formuleert adviezen, voorziet begeleidingsactiviteiten, verricht 
systematisch sociaal onderzoek, geeft gegevens nodig voor administratieve 

verwerking van de hulpvragen correct en tijdig door aan de administratieve 
medewerkers.  

Zet preventieve activiteiten op ter voorkoming van hulpvragen. 

Verricht systematisch sociaal onderzoek  

Stelt sociaal verslag met advies voor het bijzonder comité op, evenals de 
verdere afhandeling en opvolging van de dossiers (o.a. uitvoeren van 
beslissingen, wettelijke registratie, enz.). 

Rapporteert aan de voorzitter i.v.m. dringende steun aan een cliënt. 

Adviseert cliënten over alle mogelijke rechten op sociale uitkeringen en 
financiële voorzieningen, eventueel met verdere bemiddeling. 
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Bemiddelt bij schuldeisers voor het bekomen van betalingsfaciliteiten.  

Bemiddelt bij meer aangepaste diensten, voorzieningen en instellingen. 

Dient tijdig en correct registratie ten behoeve van de subsidiërende instanties 

in.  

Bijbehorende werkzaamheden  

Communicatie met cliënten en hulpverleners 

Informeert cliënten over alle mogelijke rechten op sociale uitkeringen en 

financiële voorzieningen, eventueel met verdere bemiddeling. 

Verwijst cliënten naar meer aangepaste diensten, voorzieningen en 

instellingen. 

Bouwt op en onderhoudt professionele samenwerkingsrelaties met 

hulpverleners, vrijwilligers, instanties en organisaties buiten het OCMW, die 
hulp aan cliënten bevorderen. 

Bijbehorende werkzaamheden  

Overleg met verantwoordelijken en collega’s 

Neemt actief en opbouwend deel aan werkoverleg. 

Plant, bespreekt, evalueert en begeleidt opdrachten, werkinhoud en prestaties 

van het personeel van de thuisdiensten. 

Geeft nuttige kennis en informatie door.  

Levert een bijdrage aan beleidsvoorbereidende werkzaamheden.  

Signaleert noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening, vastgesteld 
tijdens het werken met cliënten of bevolkingsgroepen. 

Brengt periodiek verslag uit over de werking van de diensten.  

Bijbehorende werkzaamheden.  

Advies 

Beïnvloedt constructief beleidsinstanties ten behoeve van cliënten. 

Brengt advies uit bij het BCSD in verband met cliëntendossiers via een sociaal 
verslag.  

Brengt de secretaris en raadsleden op de hoogte van noden, behoeften en 
tekorten in de hulpverlening, vastgesteld tijdens het werken met cliënten of 

bevolkingsgroepen, van algemene (structurele) problemen, van preventieve 
actiemogelijkheden en van samenwerkingsmogelijkheden met andere 

diensten, instellingen en personen. 

Bijbehorende werkzaamheden.  

Diversen 

Springt bij andere werkzaamheden binnen de sociale dienst, bij afwezigheid 
van een collega of op vraag van de secretaris in.  

Verricht sociaal en financieel onderzoek inzake vragen omtrent leefloon en/of 
financiële steunverlening. 

Verricht alle werkzaamheden die passen in het doel van de dienst.  

Verruimende bepalingen 

Neemt nieuwe taken op als gevolg van evoluties in de wetgeving en 
reglementering in het welzijnswerk, in overleg met collega’s en de secretaris. 
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Kan ingeschakeld worden bij bijzondere activiteiten/projecten van de eigen 
afdeling of dienst. 

FUNCTIEPROFIEL 

Heeft een grondige kennis van de OCMW-wetgeving (organieke wet, leefloon 

en maatschappelijke integratie, steunverlening).  

Heeft een basiskennis van de sociale wetgeving en de wetgeving op de 

thuisdiensten.  

Heeft kennis van de sociale kaart.  

Heeft kennis van de sociaal-wetenschappelijke theorieën met betrekking tot 

het menselijk gedrag.  

Heeft kennis van de economische en sociale structuur van de samenleving. 

Kent de diverse methodieken en werkvormen met betrekking tot 
hulpverlening, veranderingsprocessen, groepswerk (zowel werkgericht als 

persoonsgericht) en het projectmatig werken. 

Heeft inzicht in het algemeen welzijnswerk.  

Heeft inzicht in de beleidsstructuren.  

Heeft inzicht in de organisatie en werking van de afdeling/dienst en de eigen 
taak daarin. 

Kan werken met het gangbare kantoormateriaal. 

Kan de toepassingsprogramma's gebruiken die nodig zijn om zijn taken uit te 
voeren. 

Is vertrouwd met het specifieke van de plaatselijke situatie of is bereid zich 
hierin te verdiepen. 

Kent de deontologische regels die van toepassing zijn voor de dienst. 

Communicatieve vaardigheden – intern 

Heeft een goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als 

schriftelijk, zowel interpersoonlijk als in groep, en kan de gebruikelijke 
omgangsvormen hanteren. 

Kan brieven en sociale dossiers nauwkeurig gestructureerd, kernachtig, 
zakelijk en doelgericht opstellen en bijhouden. 

Kan overleggen met het bestuur, collega’s en ondergeschikten over diverse 
aangelegenheden.  

Kan op gepaste wijze en via de normale hiërarchische weg voorstellen doen 
en advies geven over het beleid. 

Kan op aangename, discrete en correcte wijze rapporteren aan de 
hiërarchische oversten, ook als er negatieve zaken te melden zijn. 

Communicatieve vaardigheden – extern 

Kan de gebruikelijke omgangsvormen hanteren in het contact met de klanten 

en andere externen: goede/grote uitdrukkingsvaardigheid (zowel gesproken 
als schriftelijk), beleefdheid, vriendelijkheid, correctheid, enz. 

Kan doelgericht en bewust omgaan met zeer verschillende mensen en 

culturen.  

Kan een grote luisterbereidheid aan de dag leggen en (op basis van summiere 

aanwijzingen) problemen doorgronden.  

Kan de wetgeving, regels en procedures op een begrijpelijke wijze 

overbrengen.  

Sociale vaardigheden 
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Is sociaal ingesteld, collegiaal en loyaal. 

Kan op een aangename, discrete en correcte wijze de werkrelaties 

onderhouden. 

Kan medewerk(st)ers en doelgroepen engageren, stimuleren en activeren om 

het doel van de dienst te bereiken. 

Kan kordaat optreden in noodgevallen. 

Leidinggevende vaardigheden 

Kan in moeilijke of crisissituaties zelf beslissen en verantwoordelijkheid 
opnemen.  

Organisatorische vaardigheden 

Heeft organisatorisch talent: werkzaamheden, projecten en processen 
autonoom en systematisch plannen, afwerken en registreren. 

Kan communicatiemedia vlot hanteren. 

Kan eigen taken en die van ondergeschikten organiseren en plannen. 

Kan snel en doeltreffend informatie opzoeken en hanteren.  

Andere vaardigheden 

Je hebt interesse en engagement voor het werkveld.  

Je beschikt over rijbewijs B.  

Attitudes 

Kan onder tijdsdruk of werkdrukverzwarende omstandigheden de taken naar 

behoren uitvoeren.  

Kan spontaan initiatief nemen, voorstellen doen aan het beleid. 

Is bereid om de verworven vaardigheden en kennis voortdurend te hanteren 
en verder te ontwikkelen. 

Heeft creatieve aanpak en een grote dosis doorzettingsvermogen. 

Heeft respect voor het beroepsgeheim en alle situaties van cliënten en binnen 
de organisatie met tact, discretie, respect en verantwoordelijkheidszin 

hanteren.  

Is open tegenover cliënten, collega's, leidinggevenden en beleidsmensen.  

Is bereid om eigen mogelijkheden en beperktheden in het 
hulpverleningsproces te onderkennen, en indien nodig spontaan consultatie te 

vragen of door te verwijzen wanneer een probleem de eigen competentie te 
boven gaat.  

Is bereid tot supervisie en intervisie.  

Heeft zin voor samenwerking.  

Is leergierig en bereid tot permanente vorming en opvolging van relevante 
vakliteratuur.  

Heeft zin voor verantwoordelijkheid.  

Andere persoonskenmerken 

Heeft verzorgd voorkomen. 

Is stressbestendig.  

Is bereid zich na de diensturen in te zetten indien nodig.  

Deze functieomschrijving en dit functieprofiel zijn niet beperkend en kunnen 

steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten 
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binnen het OCMW. 

BEOORDELINGSCRITERIA 

A = van geen belang 1 = voldoet niet 

B = van beperkt belang 2 = voldoet 

C = van belang  3 = voldoet goed 

D = essentieel 4 = voldoet ruim 

 5 = voldoet uitstekend 

A B C D  1 2 3 4 5 

    KWALITEIT      

   x Fouten vermijden      

   x Werk verzorgen      

    KWANTITEIT      

  x  Hoeveelheid werk      

  x  Kunnen werken onder tijdsdruk      

    AANPAK      

  x  Eigen werkplanning      

   x (Probleem)situaties kunnen inschatten      

  x  Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden      

  x  Gevolgen van acties kunnen inschatten      

  x  Creativiteit      

  x  Besluitvaardigheid      

  x  Initiatief nemen      

    COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN      

  x  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid      

  x  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid      

  x  Kennis kunnen overdragen      

    KLANTVRIENDELIJKHEID      

   x Inzicht in vragen en behoeften van klanten      

   x Klantvriendelijk reageren      

    HOUDING      

  x  Doorzettingsvermogen      

   x Verantwoordelijkheidszin      

   x Bereid zijn tot extra inzet      

  x  Gevoel voor dienstverlening      

  x  Respect voor interne regels      

   x Anderen motiveren en overtuigen      
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   x Samenwerken met anderen      

   x Met tact en souplesse optreden      

    KENNIS      

   x Vakkennis      

   x Kennis van gemeentelijke diensten      

  x  Hulpmiddelen kunnen gebruiken en bedienen      

AANWERVINGSVOORWAARDEN 
1. Vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met  de eisen van de functie 

waarvoor er gesolliciteerd is. 
2. Geniet de burgerlijke en politieke rechten. 

3. Is medisch geschikt. 
4. Verblijft wettig in België en heeft een wettelijke toegang tot de Belgische 

arbeidsmarkt. 

5. Voldoet aan de vereiste taalkennis. 
6. Bezit een diploma dat toegang geeft tot een B-niveau: bachelordiploma, ofwel 

een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs. 
7. Slaagt voor de selectieproef. 

BEVORDERLINGSVOORWAARDEN 
1.  Titularis zijn van een graad van niveau C, D of E. 

2.  Minimaal 4 jaar graadanciënniteit bezitten in niveau C, D of E of in  
     verschillende niveaus samen. 
3.  In het bezit zijn van een gunstig evaluatieresultaat verkregen voor de laatste  

     periodieke evaluatie.   
4.  Slagen voor de selectieproef. 

EXAMEN 

PROGRAMMA 

Het examen omvat twee delen: 

1. Schriftelijk (60 punten) 
a. De kandidaat wordt geconfronteerd met (een) (probleem)situatie(s) die 

zich tijdens de uitoefening van de functie (kan) kunnen voordoen. De 
context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de 

kandidaat een oplossing uitwerkt en dit aan de hand van een verslag 
weergeeft. (40 punten) 

b. Toetsen van de kennisvereisten verbonden aan de functie zoals bepaald in 

het functieprofiel. (20 punten) 

2. Mondeling (40 punten) 
De kandidaat wordt door de jury geëvalueerd inzake overeenstemming van 

het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de 
relevante ervaring, de motivatie en interesse voor het werkterrein en de 
persoonlijkheid. 

Om te slagen, moet de kandidaat op elk gedeelte, elke proef, onderdeel of 
subonderdeel van een proef ten minste 50% van punten behalen en in totaal ten 

minste 60% behalen op een geheel van 100 punten. 

COMMISSIE 
Het examen wordt afgenomen door een jury, samengesteld uit drie ambtenaren 
van minimaal niveau B (2) , van wie ten minste een derde niet tot het eigen 
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gemeentepersoneel behoort en die kennis hebben van de problematiek van een 
gemeente. 
Indien gewenst, kan één ambtenaar vervangen worden door een medewerker van 

hetzelfde niveau uit een privéorganisatie of een onderwijsinstelling, die vertrouwd 
is met of kennis heeft van de problematiek m.b.t. de inhoud van de te begeven 
functie. 

De algemeen directeur of een gemeenteambtenaar is secretaris van de 
examencommissie 

BEOORDELAARS 

Eerste beoordelaar: Bestuurssecretaris 

Tweede beoordelaar Algemeen directeur  
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Maatschappelijk werker 

contractueel 
Aanwervingsprocedure 

Bedankt voor je interesse en vertrouwen in ons bestuur. 

Om in aanmerking te komen voor deze functie, doorloop je onderstaande procedure. 

1.  Termijn 

Stel je kandidaat voor woensdag 15 januari 2020. 

Deze documenten moeten bij je sollicitatie zitten: 

 curriculum vitae 
 sollicitatiebrief 
 uittreksel uit het strafregister (aanvragen bij de dienst Burgerzaken) 

 kopie van rijbewijs B 
 medische geschiktheid (attest huisarts) 
 kopie van identiteitskaart 

Breng je kandidatuur binnen bij personeelsdienst tegen ontvangstbewijs of stuur ze 
aangetekend naar: 

College van burgemeester en schepenen 
Liersebaan 12 
2240 Zandhoven 

2.  Ingediende kandidaturen worden beoordeeld 

Het college kijkt na of je kandidatuur voldoet aan de sollicitatievoorwaarden. Is je 

kandidatuur in orde, dan krijg je per brief een uitnodiging om mee te doen aan het 
aanwervingsexamen. 

3.  Meer informatie 

Heb je nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Onze medewerkers van de 
personeelsdienst helpen je graag verder. 

Personeelsdienst Zandhoven 
03-410 16 40 | info@zandhoven.be Wij wensen je alvast veel succes!  

 

mailto:info@zandhoven.be

