
 

Functiebenaming: Maatschappelijk werker 
 
 
Niveau/Rang  Niveau B rang Bv 
Graad    Administratief 
 

 

Functiebeschrijving 
 

 
Doel van de functie 
 
Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren om mensen in staat te stellen een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
Personen en gezinnen helpen om te gaan met problemen in hun functioneren binnen hun sociale 
omgeving, en hun noodsituatie helpen opheffen of verbeteren. 
 
 
Resultaatsgebieden 
 
 
Resultaatsgebieden op het vlak planning en organisatie 
 

 Helpen verzorgen van de permanenties van de sociale dienst. 

 Voeren van intakegesprekken met de cliënten die zich aanbieden op de sociale dienst. 

 Sociaal en financieel onderzoek en psycho-sociale begeleiding van cliënten in 

noodsituaties. 

 Rapporteren aan de cliënt van de beslissing genomen door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn of het Vast Bureau. 

 Opvolgen van de dossiers van de sociale dienst. 

 Begeleiding van de personen tewerkgesteld cfr. art. 60 par. 7 van de organieke wet. 

 Opstellen en opvolgen van integratiecontracten met cliënten. 

 Begeleiden van cliënten die een budgetbegeleidingsovereenkomst hebben aangegaan 

met de sociale dienst. 

 Sociaal en financieel onderzoek verrichten in verband met plaatsing van bejaarden ten 

laste van ons O.C.M.W. 

 Onderzoek verrichten in verband met de onderhoudsplicht. 

 Ontwikkelen, organiseren en opvolgen van ondersteunende initiatieven voor bepaalde 

doelgroepen. 

 Nauwkeurige afhandeling verzekeren van de beslissingen van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau. 

 Correct en tijdig doorgeven van de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn en het Vast Bureau aan de financieel beheerder ter uitvoering. 

 Correcte contacten onderhouden met de administratieve diensten ter bevordering van de 
financiële verrichtingen t.a.v. de cliënten van de sociale dienst. 
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Resultaatsgebieden op het vlak van processen en innovatie 
 

 Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, 
instanties en organisaties buiten het OCMW die de hulp aan cliënten kunnen bevorderen. 

 Tijdig en correct indienen van alle registratiegegevens ten behoeve van de subsidiërende 
instanties. 

 Bemiddelen met schuldeisers in het kader van de budgetbegeleiding, opstellen van 
afbetalingsplannen, en de correcte opvolging ervan verzekeren. 

 Bemiddelende en begeleidende rol in het netwerk van de sociale zekerheid. 

 Actief deelnemen aan het algemeen werkoverleg binnen de dienst:  taakverdeling, 
verlofregeling, regeling van de permanenties, gezamenlijk doornemen van nieuwe 
wetgeving. 

 Doorgeven van nuttige kennis en informatie aan de collega’s i.v.m. dossiers van cliënten, 
wetgeving, hulpverlening. 

 Correct doorgeven van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratieve 
verwerking van de dossiers van de cliënten van de sociale dienst (briefwisseling, 
verslagen, inbrengen van basisgegevens in de computer...). 

 Signaleren van noden of behoeften vastgesteld in de werking van de dienst. 

 Verstrekken van nuttige informatie omtrent probleemgroepen. 

 Sociaal onderzoek, opstellen van het sociaal verslag, en formuleren van een voorstel tot 
hulpverlening ter voorbereiding van de beslissing m.b.t. de aanvragen voor hulp. 

 Correct rapporteren naar de Voorzitter in verband met de vraag om dringende 
steunverlening. 

 
 
Verruimende bepaling:  

Het verrichten van ondersteunende taken van collega’s van andere OCMW diensten op vraag van 
de algemeen directeur. 

 
Opmerking:  

Het is de bedoeling om:  

 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie 

 de belangrijkste taken aan te halen 

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook 

taken omvatten opgedragen door de secretaris en die niet in deze lijst zijn opgesomd. 
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___________________________________________________________________________ 
 

Functieprofiel 
___________________________________________________________________________ 
 
Competentievereisten 

Kerncompetenties 

 Klantgerichtheid 

 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben 
 
Type- en niveaugerelateerde competenties 

 Medewerkers opvolgen 

 Motiveren 

 Adviseren 

 Effectief presenteren 

 Creatief denken 

 Objectieven stellen 

 Oordeelsvorming 

 Initiatief nemen 

 
Kennisvereisten 
 

 Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (OCMW-decreet, 

OCMW-wet, wetgeving overheidsopdrachten,…) 

 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling 

 Grondige kennis van de software van de dienst 

 Sectorkennis 

 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel 
 
 
 

Datum: ………………….. 
 
Voor kennisname: 
 
De werknemer: …………………. 
 
 
De directe leidinggevende/verantwoordelijke: ………………….. 
 
 
De algemeen directeur: ……………………………………. 
 

http://www.ronse.be/

