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1. FUNCTIEBESCHRIJVING- EN ANALYSE 
 
Functiebeschrijving 

FUNCTIEFAMILIE Dienstverlenend 

Niveau Deskundige Aard: cliëntgericht 

Functionele loopbaan B1-B3 

Functies: Maatschappelijk werker 
 

 

Doelstelling van de functie 
Door de meest geschikte hulpverlening aan te bieden de cliënt in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid. 
Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie OCMW Brecht.  
 
 

Plaats in de organisatie  
 
Directe chef:  Hoofd sociale dienst  
Relatie met andere diensten: 

- Intern    
 Werkt in teamverband binnen de diensten van het OCMW.  

- Extern    
 Cliënten van de verschillende diensten van het OCMW.  

 
 

Functie-inhoud  

 
1.1 Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot 

een specifiek domein van dienstverlening. 

 Het informeren van bestuur rond (wijzigende) tendensen en evoluties in het werkveld en voorstellen 
formuleren tot bijsturing.  

 … 
 

1.2 Adviseren met betrekking tot beleid en beleidsuitvoering op een bepaald domein. 

 Het volledig en duidelijk informeren van voorzitter en raadsleden d.m.v. een correct sociaal en 
financieel onderzoek, om hen in staat te stellen een onderbouwde beslissing te nemen.  

 … 



 

 
 

1.3 Verlenen van technische assistentie aan collega’s en interne en externe klanten.  

 Cliënt helpen zijn rechten op sociale voorzieningen uit te putten.  

 Hulp bieden aan cliënt bij invullen van diverse documenten, o.a. belastingbrieven, documenten 
kinderbijslag, …  

 Het intern doorgeven van correcte informatie om betalingen te kunnen uitvoeren.  

 Ondersteuning bieden aan opnameverantwoordelijke WZC. 

 Ondersteuning bieden aan centrumleiders.  

 … 
 

1.4 Plannen en uitvoeren van technisch gespecialiseerde taken. 

 Administratief afhandelen van de dossiers (o.a. opmaak sociaal verslag, administratieve verwerking en 
opvolging van beslissingen BCSD in de daartoe voorziene softwareprogramma’s).  

 Dossiers invoeren en actueel houden in de daartoe voorziene softwareprogramma’s.  

 Ingeven van de nodige gegevens bij de kruispuntbank voor de informatisering van het dossier.  

 Het voeren van intake gesprekken. 

 Juridisch advies geven. 

 Uitvoeren van huisbezoeken. 

 Eenvoudige huishoudelijke taken toelichten en indien nodig tonen aan cliënt. 

 Dagdagelijkse huishoudelijke problemen zelf oplossen vanuit het logisch verstand (bvb. bij 
elektriciteitsuitval eerst naar elektriciteitskast kijken, …).  

 … 
 
1.5 Begeleiden van individuen/groepen vanuit een specifiek domein.  

 Informeren, oriënteren en begeleiden van de cliënt in de keuzemogelijkheden van het ruime dienst- en 
hulpverleningsaanbod, indien nodig in samenwerking met gespecialiseerde diensten.  

 Eventueel doorverwijzen van cliënten naar de juiste instanties.  

 Opvangen van noodsituaties en crisissituaties.  

 Budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling. 

 Bieden van arbeidstrajectbegeleiding.  

 Bieden van woonbegeleiding (in samenwerking met bestaande instanties).  

 Opmaak en opvolging van dossiers Lokale Adviescommissie. 

 Begeleiden, administratief en praktisch ondersteunen van asielzoekers. 

 Het bieden van psychosociale ondersteuning aan cliënt.  

 … 
 
1.6 Verzamelen van informatie en uitvoeren van opzoekingwerk en studiewerk met het oog op het 

verstrekken van een onderbouwde dienstverlening.  

 Uitvoeren van correct en duidelijk sociaal en financieel onderzoek vanuit een multidisciplinaire 
invalshoek, o.a. via huisbezoeken, het uitwerken van een hulpverleningsplan en het samenstellen van 
een dossier voor het BCSD.  

 Opvolgen van de wetgeving en het opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties terzake.  

 Het correct doorspelen van bepaalde statistische gegevens die gebruikt worden om de werking van de 
dienst te kunnen evalueren; 

 … 
 

1.7 Overleggen met (eigen en andere) vakgebieden/domeinen/disciplines. 

 Overleggen en samenwerken met andere instellingen en organisaties (informatie vragen, informatie 
geven, benaderingen naar cliënten afstemmen, werkterrein verdelen, …) 



 

 
 

 Ondersteuning vragen aan andere diensten OCMW volgens afgesproken werkwijze en na correcte 
inschatting van de problematiek.  

 Klachten behandelen volgens klachtenprocedure.  

 Teamvergaderingen en bijscholingen volgen. Gemaakte afspraken opvolgen.  
 
Voormelde taakomschrijving is niet beperkend en kan altijd worden aangepast aan nieuwe evoluties 
of organisatorische aanpassingen binnen het OCMW.  

 

Functieprofiel 
 
Vakspecifieke/Cognitieve competenties 

 Probleemoplossend vermogen 
Herkent en analyseert mogelijke problemen en is in staat op basis van beschikbare informatie 
mogelijke oorzaken te zoeken, creatieve oplossingen voor te stellen en beslissingen te nemen 

 Informatieverwerking 
Beheert de informatiestroom, heeft de bekwaamheid om gegevens te herkennen, te verzamelen en 
te organiseren voor gemeenschappelijk gebruik. 

 Vakkennis & Vakspecifieke vaardigheden 
Beschikt over de kennis en het inzicht die eigen is aan de specifieke functie; 
Is bekwaam én bereid om op basis van kennis/ervaring uit te voeren taken tot goede resultaten te 
brengen 

 
Persoonlijke competenties  

 Verantwoordelijkheidszin 
Neemt permanent plichtsbewust de taken en afspraken op met als doel het behalen van het 
 beoogde resultaat. Neemt de verantwoordelijkheid op voor eigen daden en gemaakte afspraken. 

 Integriteit/eerlijkheid 
Behandelt iedereen op een gelijkwaardige manier, respectvol, onbevooroordeeld, binnen de 
gemaakte afspraken en het wettelijke kader. 

 Stressbestendigheid 
Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij 
tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises. 

 Flexibiliteit 
Accepteert de veranderingen binnen de jobvereisten, werkschema’s of werkomgeving en past zich 
 vlot aan.  

 Nauwkeurigheid 
Voert werkzaamheden nauwkeurig (o.a. zonder fouten) uit. Verwerkt gegevens en/of verrichten 
van handelingen met een grote mate van nauwkeurigheid 

 Organisatievermogen (Plannen en organiseren) 
Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en geeft de benodigde tijd, activiteiten en 
middelen aan om bepaalde doelen te  bereiken. 

 Zelfstandigheid 
 Denkt en werkt zelf, met minimale ondersteuning van anderen waarbij goede resultaten worden 
 behaald. 

 Initiatief 
Signaleert kansen en handelt ernaar. Wacht niet af. Oefent actief invloed uit op de gebeurtenissen. 

 Creativiteit 

Bekijkt een probleem vanuit verschillende gezichtshoeken.  Heeft de bekwaamheid om iets nieuws 
 te creëren. Gebruikt nieuwe methoden of processen om oplossingen voor problemen te bekomen.  



 

 
 

Relatie met Anderen/Communicatie  

 Klantgerichtheid 
Stelt de behoeften van de klant centraal en speelt hier op een vriendelijke en beleefde manier in, 
binnen de mogelijkheden van de gemeente. 

 Communicatie 
Geeft correcte informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier, aangepast aan de doelgroep en 
gebruikt hiervoor de passende kanalen. Staat open voor vragen en signalen van anderen.  

 Relationele vaardigheden 

Benadert anderen op een passende manier. Gaat positief om met anderen en toont begrip. 

 Empathie 
Kan zich inleven in de gevoelens van anderen.  Weet verbale en non-verbale signalen waar te 
nemen en te begrijpen. 
 

Met betrekking tot Omgeving/Samenwerken/Leidinggeven 

 Teamwerk 

Werkt de taken in groepsverband effectief af. Werkt samen met anderen om gemeenschapelijke 
doelstellingen te bereiken.  

 Organisatiebetrokkenheid/loyaliteit 

Brengt het eigen gedrag in lijn met de behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie. 

 Organisatiesensitiviteit 
Begrijpt de formele en informele structuren binnen een organisatie, en de capaciteit om effectief te 
werken binnen dat kader. 

 Visie (vooruitziendheid) 
Denkt na over en anticipeert op het komend verloop van taken, projecten en toekomstige 
ontwikkelingen en formuleert op basis hiervan beleidsvoorstellen op eigen werkterreinen 

 
Objectieve vereisten 

 Diploma in overeenstemming met de bijzondere aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden 

 

 

2. ALGEMENE TOELATINGS- EN AANWERVINGVOORWAARDEN 
 
Voor aanwerving komen alleen in aanmerking de personeelsleden die: 
 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel 
strafregister) 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten 
3. medisch geschikt zijn 
4. de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben 
5. geslaagd zijn in een selectieprocedure 
6. kandidaten moeten tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten en dienen wettelijk tot de Belgische 

arbeidsmarkt zijn toegelaten 
7. voldoen aan de vereiste  over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in   

bestuurszaken, gecoördineerd  op 18 juli 1966 
8. voldoen aan diplomavereiste geldig voor niveau waarin functie gesitueerd is 

 
 
 



 

 
 

Voor deelname aan een procedure interne/externe personeelsmobiliteit of bevordering komen de volgende 
personeelsleden in aanmerking: 
 
1. de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun 
administratieve toestand 
 
2. de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze beantwoorden aan één van de 
volgende criteria: 

a)     ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld (deelnemen en geslaagd zijn is niet voldoende) na een 
aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in de artikelen 12  t.e.m. 26bis en ze hebben de proeftijd 
beëindigd 
b)    ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld (deelnemen en geslaagd zijn is niet voldoende) na een externe 
bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in 
statutaire betrekkingen 

 
 

3. BIJZONDERE AANWERVINGVOORWAARDEN  
 

Via aanwerving 
1. Houder van het diploma van maatschappelijk werker 

 1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van 

maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma; 
2. In het bezit zijn van rijbewijs B.  
3. Geslaagd zijn in een selectieprocedure  

 

Via bevordering 
1. bij OCMW Brecht (of het gemeentebestuur via externe personeelsmobiliteit) ten minste 4 jaar 

niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau C 
2. een minimaal voldoende evaluatieresultaat gekregen te hebben voor de laatste periodieke evaluatie  
3. in het bezit zijn van het diploma die geldt bij aanwerving 
4. geslaagd zijn in een niveau overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als voorzien 

voor aanwerving 
5. In het bezit zijn van rijbewijs B 

 
Via interne personeelsmobiliteit 

1. bij OCMW Brecht (of het gemeentebestuur via externe personeelsmobiliteit) ten minste 4 jaar 
niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau B 

2. een minimaal voldoende evaluatieresultaat gekregen te hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
3. voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving 
4. slagen in de selectieprocedure met hetzelfde programma als voorzien voor aanwerving 
5. in het bezit zijn van het diploma die geldt bij aanwerving 
6. in het bezit zijn van rijbewijs B 

 
Via externe personeelsmobiliteit 
Personeelsleden van het gemeentebestuur die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden kunnen 
deelnemen aan de procedure voor interne personeelsmobiliteit als zij voldoen aan alle bovenstaande 
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit. 
 



 

 
 

Examenprogramma  
 
a. Schriftelijke + mondelinge proef    

Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke 
vereisten voor de functie vastgelegd in de functiebeschrijving en –profiel. 
Een evaluatie naar de motivatie van de kandidaat, de werkervaring en de kennis over de 
uitoefening van de functie van maatschappelijk assistent. 
 

Om te slagen moet de kandidaat:  

 minimum 50% van de punten behalen voor elk van voornoemde proeven (schriftelijke proef en 
mondelinge proef) 

 op het totaal van de proeven minstens 60% van de punten behalen; 
De selectieproef resulteert conform art. 25 van de rechtspositieregeling in een bindende rangschikking van de 
geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. 

 
 
4. ALGEMENE INLICHTINGEN 
 

Wedde 
Het maandloon voor de betrekking van contractuele maatschappelijk werker (B1-B3) à rato van 19 uren 
prestaties per week, rekening houdend met 0 jaar anciënniteit : 
 
Aanvangswedde (B1-B3): (dd. 01 januari 2019) 

Loon Gehuwd/samenwonend ongehuwd 

Bruto – 0 jaar anciënniteit € 1.281,08 € 1.268,03 

Bruto – 8 jaar anciënniteit € 1.400,06 € 1.400,06 

Dit bedrag is o.a. afhankelijk van de gezinssituatie.  
 
Indien je jaren anciënniteit hebt opgebouwd in de openbare dienst komen deze in aanmerking voor de vaststelling 
van de wedde en is de maandwedde ook hoger dan hierboven vermeld. 
Anciënniteiten opgebouwd in de privé-sector komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van de 
geldelijke anciënniteit als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt 
aangesteld. Voornoemde jaren worden meegerekend tot een beloop van maximum 8 jaar. 
 

Sociale voordelen 
 maaltijdcheques  van 8,00 euro à rato van het aantal gewerkte uren 

 voetgangers- en fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor niet-gemotoriseerde verplaatsing van 
woon/werkverkeer 

 gratis hospitalisatieverzekering 

 volledige terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer 
 

Werktijden 
 
De dagelijkse werkuren kunnen worden gespreid over volgend dagschema, ingedeeld in glijdende werktijden en 
stamtijden: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
 
 



 

 
 

Glijtijden en stamtijden met verplichte aanwezigheid tijdens de stamtijden 
- stamtijden van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur (maandag tot en met donderdag) 
- stamtijden van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur (vrijdag) 
- glijtijden van 07.30 tot 09.00, van 12.00 tot 13.30 en van 16.00 tot 18.00 uur (maandag tot en met 

donderdag) 
- glijtijden van 07.30 tot 09.00, van 12.00 tot 13.30 en van 15.30 tot 17.30 uur (vrijdag) 
- van 12.00 tot 13.30 u moet het personeel minstens 30 minuten het werk onderbreken. 
 
Juiste uurrooster nog verder af te spreken. 
 

Kandidaatstelling  
De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma - 
toekomen bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 26 juni 2020 om 12.00 uur 
‘s middags (of via e-mail naar personeel@ocmwbrecht.be). 
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