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2. Functiebeschrijving
Maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3
/ Identificatiegegevens :
Functietitel :

maatschappelijk werker

Dienst :

Sociale dienst

Niveau:

B

Rang:

B1-B3

2/ Plaats in het organogram :
Rapporteert aan / krijgt leiding van :

-hoofd maatschappelijk werker
-diensthoofd welzijn

3/ Doel van de functie :
Onthalen, ondersteunen en begeleiden van cliënten van het OCMW en proactief inspelen op lokale,
maatschappelijke noden en behoeften met als doel elke burger in de mogelijkheid te stellen een leven
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

4/ Resultaatsgebieden:
•

uitdiepen van de hulpvraag zoals o.a.
• voeren van intake gesprekken
• verrichten van een sociaal onderzoek
• diagnose stellen en een hulpverleningsplan op maat opstellen

•

opvolgen van dossiers van cliënten zoals o.a.
• dossiers onderzoeken ,voorbereiden en opvolgen
• opmaken en opvolgen van de verslagen voor het BCSD
• (administratief) opvolgen van beslissingen van het BCSD
• uitwerken van een gepast hulpverleningsplan
• uitvoeren van betalingen

•

ondersteunen van de cliënt op psychosociaal en maatschappelijk vlak zoals o.a.
• motiveren van de cliënt en stimuleren van de zelfredzaamheid
• gericht doorverwijzen van de cliënt naar gespecialiseerde diensten
• voeren van individuele gesprekken op kantoor, telefonisch en bij huisbezoeken
• verstrekken van informatie en adviezen

•

samenwerkingsrelaties opbouwen en onderhouden met externe instanties zoals o.a.
• contacten leggen en onderhouden met andere instanties (sociale kaart) om vlotter een
antwoord te kunnen bieden of hulp te kunnen verlenen aan cliënten
• onderhandelen met derden in het belang van de cliënt

•

detecteren en identificeren van lokale, maatschappelijke noden en behoeften en er
proactief op anticiperen en inspelen zoals oa.
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•
•
•

signaalfunctie vervullen en actief meewerken aan en lokaal (sociaal) beleid
op het terrein aanwezig zijn, een vinger aan de pols houden om te weten wat leeft in de lokale
gemeenschap
meewerken aan projecten, activiteiten

•

zorgen voor een vlotte samenwerking met collega’s en leidinggevenden met als doel de
continuïteit van de dienstverlening aan cliënten te borgen zoals oa.
• deelname aan teamoverleg
• meewerken aan een optimale interne communicatie
• bijspringen bij collega’s van het eigen team of andere teams bij afwezigheid

•

Verrichten van het nodige studiewerk met betrekking tot het werkveld zoals o.a.
• opvolgen van de relevante vakliteratuur, regelgeving en wetgeving
• bijwonen van de nodige opleidingen en de opgedane kennis integreren in de dagelijkse
werksituatie
• opvolgen van de actualiteit, maatschappelijke evoluties en ontwikkelingen op het vlak van
lokaal (sociaal) beleid

5/ Competenties :

5a/ Gedragscompetenties
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Samenwerken: netwerken uitbouwen
U staat in voor het uitbouwen en onderhouden van netwerken zowel binnen als buiten de
eigen organisatie
Klantgerichtheid: proactieve klantgerichtheid
U onderzoekt actief wensen en noden van klanten en stemt de dienstverlening van de
organisatie erop af.
Integriteit: regels, ethiek bewaken
U waakt over de naleving van afspraken, regels en ethiek en stuurt bij waar nodig.
Organisatiebetrokkenheid: zich inzetten
U zet zich in. U bent loyaal ten opzichte van en identificeert zich met de organisatie.
Actief luisteren: de boodschap begrijpen en exploreren
U vraagt actief naar meningen of bezorgdheden van anderen en u pikt signalen op.
Empathie: rekening houden met anderen
U houdt rekening met door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en
verwachtingen
Taakuitvoering en werkorganisatie: eigen werk organiseren
U plant en organiseert het eigen werk
Flexibiliteit: doelgericht functioneren bij nieuwe situaties
U blijft soepel en doelgericht functioneren bij onbekende, nieuwe situaties
Mondelinge communicatie: communiceren naar doelgroepen
U communiceert vlot met verschillende doelgroepen
Schriftelijke communicatie: schriftelijke boodschappen structureren
U structureert uw boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of
het publiek
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5b/ De voornaamste vaktechnische competenties
-kennis van OCMW- en sociale wetgeving
-inzicht in het algemeen welzijnswerk en in de sociale kaart van het Meetjesland
-inzicht in diverse levensbeschouwingen en culturen
-kennis van de administratieve softwaretools

3. Voorwaarden om deel te nemen
Om toegelaten te worden tot een functie bij het OCMW-bestuur moet je:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie waarvoor je
solliciteert.
Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een
ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° bij indiensttreding medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming
met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Aanwervingsvoorwaarden :
1. je beheerst de Nederlandse taal goed;
2. je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van
maatschappelijk assistent of van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee
gelijkgestelde diploma’s.

4. Inhoud en verloop van de selectieproeven
De selectieproef bestaan uit een gestructureerd interview dat doorgaat op donderdag 3 februari 2022.

5. Reserve
Alle geslaagde kandidaten worden in de reserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde
resultaat. Deze reserve is enkel geldig voor de functie van maatschappelijk werker sociale dienst
(vervangingsovereenkomst).
De geldigheidsduur van een reserve bedraagt 1 jaar.
Je kan tweemaal een aangeboden betrekking weigeren zonder jouw plaats in de reserve te verliezen.
Bij een derde weigering van een aangeboden betrekking word je automatisch in de reserve geschrapt.
Je wordt van deze schrapping op de hoogte gebracht.

6. Indiensttreding
Als je aangesteld wordt, maar wegens een opzeggingstermijn bij je huidige werkgever niet onmiddellijk
in dienst kan treden, stelt de aanstellende overheid de uiterlijke datum van indiensttreding vast.

4

7. Salaris
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3.
Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en
diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden
voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
Om je een concreet beeld te geven van het bruto aanvangsloon, in de loonschaal B1, vind je
hieronder een aantal loonsimulaties op maandbasis voor een voltijdse functie:
Bruto aanvangsloon op maandbasis met 0 jaar ervaring: 2.586,74 euro
Bruto aanvangsloon op maandbasis met 6 jaar ervaring: 2.793,31 euro
Bruto aanvangsloon op maandbasis met 12 jaar ervaring: 3.004,06 euro

Extra legale voordelen
- Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
- Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;;
- Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
- Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
- Glijdende werktijdregeling (38u per week)
- De nodige opleidingsmogelijkheden;
- Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

8. Hoe solliciteren?
Solliciteren kan door volgende documenten elektronisch te uploaden via www.eeklo.be/vacatures
motivatiebrief, CV, kopie diploma en recent uittreksel uit het strafregister model 1 (niet ouder dan drie
maanden) en dit uiterlijk op 28 januari 2022.
Ben je laatstejaarsstudent? Ook jij kan solliciteren als je binnen de 4 maanden na de uiterste
inschrijvingsdatum je eindexamens aanvat.
Laattijdige of onvolledige kandidaturen na 28 januari 2022 worden niet in aanmerking genomen.
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