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STAD VILVOORDE         Vilvoorde, 25 juli 2019 

    dienst Personeel 
 
 

Aanwerving van  

MAATSCHAPPELIJK WERKER 
Sociaal Huis 

B1-B3, voltijds, contractueel 

 
Vilvoorde is een snel groeiende stad met een jonge en diverse bevolking. Het Sociaal Huis werkt aan  
structurele armoedebestrijding en streeft ernaar om alle mensen die het moeilijk hebben te bereiken. 
Samen met je collega’s ga je op zoek naar de gepaste hulpverlening voor alle Vilvoordenaars. 
Als maatschappelijk werker maak je deel uit van de sociale dienst. De sociale dienst wil vooruitstrevend 
en innovatief zijn en écht werken rond sociale vooruitgang. Je werkterrein is de individuele hulpverlening 
op verschillende terreinen: tewerkstelling, opleiding, schuldhulpverlening, gezinsondersteuning, 
administratieve ondersteuning, psychosociale begeleiding,…  
Via gesprekstechnieken kan je een hulpvraag grondig analyseren. Je kan een sociaal verslag opmaken 
en een hulpverleningsplan opstellen. Je volgt het hulpverleningstraject op via meetbare indicatoren. Je 
kan op een gezonde manier omgaan met stress en noodsituaties op een gedegen manier aanpakken. 
Je bent klantgericht maar bewaakt je grenzen. Je voert administratieve taken uit die nauw samen 
hangen met je job.  
Met je ervaring op de werkvloer, in de Vilvoordse context, lever je input voor het sociaal beleid van de 
stad Vilvoorde. Je werkt dan ook nauw samen met de cel sociaal beleid van het Sociaal Huis en andere 
partners. Werken met verschillende culturen is voor jou een boeiende uitdaging.  
Ben jij een enthousiaste maatschappelijk werker? Wij bieden je een afwisselende job op onze sociale 
dienst. Je komt terecht in een jong en dynamisch team dat je met open armen zal ontvangen. Meer info: 
contacteer Sofie Bradt, diensthoofd Sociaal Huis, sofie.bradt@vilvoorde.be 
 
 

A. PROFIEL 
Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen moeten kandidaten voor 
de toegang tot de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 75 en 94 van het OCMW-decreet, 
houder zijn van ofwel:  

1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een 
daarmee gelijkgesteld diploma. 

2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma (vb. 
vroegere gegradueerde in de sociale verpleegkunde) 

 

De kandidaten met een van de volgende oude diploma’s van vóór de invoering van de bamastructuur 
komen ook in aanmerking: 

1°        het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger 
onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal 
agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van 
maatschappelijk assistent; 

2°        het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid; 

3°        het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat 
behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende 
opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren. 
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Meer info: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/personeel/personeel_kwalificatievereiste
nMaatschWerker_20160126.pdf)  

Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  

Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie 
www.ond.vlaanderen.be/naric/). 
Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 bedoeld in artikel 596, Sv.) 
Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

 

B. AANBOD  
Weddeschaal niveau B1-B3, contract onbepaalde duur. 
Minimale bruto beginwedde: 2.460,78 euro/maand (voltijdse  functie).  
Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de 
privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden voor het bepalen van de wedde.. 
De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques. 
Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer, fietsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. 
Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en 
werk mogelijk is. De Vilvoordse Personeelskaart biedt je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap 
bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de 
visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij 
aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk. 
 

 

C. KANDIDATUURSTELLING 
Uiterlijk op 25 augustus 2019 via https://www.jobsolutions.be/register/4107, de website 
www.vilvoorde.be, of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote 
Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst Personeel. De 
kandidatuurstelling omvat een curriculum vitae, een kopie van je diploma en motivatiebrief. 
Kandidaturen zonder cv of een kopie van je diploma worden NIET aanvaard. 
 

D. SELECTIEPROCEDURE 
De selectiedatum moet nog vastgesteld worden. 
Indien er veel kandidaten zijn kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend. 
 
De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, worden op 
voorhand (wet)teksten bezorgd of is er tijdens de proef informatie consulteerbaar. Het is ook mogelijk dat 
er een schriftelijke voorbereiding gevraagd wordt, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht 
aan de juryleden. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het volgende 
gedeelte.  
Het psychotechnisch gedeelte of het assessment bevat verschillende onderdelen al naargelang de 
vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt 
uitgenodigd voor de mondelinge proef.  
De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de 
schriftelijke voorbereiding wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de 
punten behaald worden. 
Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald 
worden om geslaagd te zijn. Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende 
wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal 
behaalde punten. 
De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, 
ondersteund door de algemeen directeur. 
 
Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, administratief centrum 
Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of sollicitaties@vilvoorde.be. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/personeel/personeel_kwalificatievereistenMaatschWerker_20160126.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/personeel/personeel_kwalificatievereistenMaatschWerker_20160126.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/
https://www.jobsolutions.be/register/4105
http://www.vilvoorde.be/
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E. FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
1. Hulpvraag inventariseren 

De opdracht of vraag ontvangen en verduidelijken door analyse of bijkomende vragen en           
             informatie, teneinde te verzekeren dat er een juist begrip van het probleem is en afstemming     
             met de cliënt en de hoofdmaatschappelijk werker over de afbakening. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Analyse van de hulpvraag: behoeftebepaling en het systematisch ontleden van het 
probleem 

 Gerichte vragen stellen 

 Intake uitvoeren en vraag registreren 

 Benodigde informatie verzamelen en daartussen verbanden leggen 

 Gebruik van de ICT-toepassingen 

 Juiste procedure of gepaste methodiek bepalen, bijvoorbeeld GPMI 

 Uitvoeren huisbezoeken 

 Checken naar overlap met andere diensten of afdelingen en de nodige communicatie 
met die diensten en afdelingen 

 Zoeken naar oplossingen 

 Motiveren, stimuleren en activeren van de cliënt 
 

2. Communicatie met cliënt 
De cliënt informeren over de voortgang in het dossier teneinde de meest gepaste hulpverlening 

             te kunnen bieden. De klant op de hoogte te houden om de klanttevredenheid te verhogen. 
Voorbeelden van activiteiten: 

 De cliënt informeren omtrent de procedures op het OCMW en de werkwijze van de 
hulpverlening. 

 Feedback vragen aan de cliënt 

 Gesprek aangaan met de cliënt 

 Informeren en begeleiden van de cliënt 

 Contact nemen met interne en externe diensten 
 

3. Uitvoeren van een hulpverleningsproces 
Een voldoende uitgebouwd en gestructureerd hulpverleningsproces verlenen ten einde een        

             kwalitatieve hulpverlening te bieden. 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Meewerken in projecten 

 Beantwoorden van vragen 

 Verlenen van praktisch advies 

 Opbouwen van dossiers 

 Toepassen van procedures, draaiboeken en vastgelegde normen 

 Oplossen van problemen 

 Uitvoeren van de planning 

 Uitvoeren huisbezoek 

 Overleggen met interne en externe diensten 

 Analyse van de hulpvraag: behoeftebepaling en het systematisch ontleden van het 
probleem 

 Juiste procedure of gepaste methodiek bepalen, bijvoorbeeld GPMI 
 

4. Escaleren van complexe vragen 
Complexe vragen escaleren of doorverwijzen teneinde het juiste oplossingsniveau te kiezen en  

             zodoende voor een tijdige, kwalitatieve oplossing te zorgen. 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Juist inschatten wie verantwoordelijk is voor het oplossen van complexere vragen 

 Complexiteit juist inschatten 

 Tijdig doorverwijzen naar de hoofdmaatschappelijk werker, de secretaris of de 
voorzitter 

 Doorverwezen vragen opvolgen 

 Procedure voor escalatie juistvolgen 

 Oriënteren van de cliënt 
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5. Administratie en rapportering 
Uitvoeren van administratie direct verbonden aan de uit te voeren taken teneinde een correcte   

             input te geven voor verdere administratieve afhandeling en rapportering binnen de organisatie. 
Voorbeelden van activiteiten: 

 In de aangewezen ICT-toepassingen registreren (o.a. dossierassistent en cliëntenlijst) 

 Verslag opmaken van alle voor het dossier relevante gegevens (o.a. BCSD, 
zorgoverleg,…) 

 (Kennisgevings)brieven opstellen 

 Vaststellingen en contacten i.v.m. het dossier registreren in het contactenblad 

 Opmaken van relevante documenten in het kader van specifieke procedures 

 Financiële opvolging van het cliëntendossier (o.m. opvolging uitbetaling, opmaak 
factuur...) 

 Cliëntendossier opmaken en opvolgen 

 Documenten klasseren 

 Documenteren en afsluiten van het dossier 

 Formuleren van relevante en onderbouwde voorstellen 
 

6. Kennisdeling 
Zorg dragen voor goede dagdagelijkse samenwerking en kennisdeling met collega’s binnen en  

             buiten de dienst teneinde zorg te dragen voor kennisopbouw en –deling en zodoende bij te         
             dragen aan de verhoging van de efficiëntie. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Opmaken van draaiboeken 

 Documenteren van oplossingen 

 Kennis aan elkaar doorgeven 

 Overdraagbaarheid bevorderen 

 “Best practices in kaart brengen” 

 Signaleren van gewijzigde wet- en regelgeving 

 Collega’s helpen met oplossingen voor recurrente vragen 

 Collega’s en leidinggevenden adviseren over efficiëntere manier van werken 

 Eenduidige manier van werken 

 Briefing van collega’s 

 Deelnemen aan intern en multidisciplinair overleg 

 Opleiding volgen en uitwisselen van informatie 

 Eigen deskundigheid op peil houden 

 Gebruik van ICT-toepassingen 
 

7. Knelpunten en verbeterpunten signaleren 
    Vanuit de dagdagelijkse ervaring met de cliënt/collega’s/hulpverleners knelpunten en                  
             verbeterpunten  signaleren teneinde bij te dragen aan de verhoging van efficiëntie van                
             oplossingen en de kwaliteit van de dienstverlening. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Trends opmerken 

 Op projectbasis verbeterpunten aanbrengen 

 Meewerken aan verbeterprojecten 

 Nieuwe methoden of technologieën testen 

 In het sociaal dossier worden kansen en problemen gesignaleerd, voorstellen 
uitgewerkt en actie ondernomen, vooruitgekeken en proactief gehandeld. 

 Oplossingen aanreiken 

 Inspringen waar of wanneer nodig 

 Op het niveau van de maatschappelijk werker worden problemen proactief 
gesignaleerd. 

 
In opdracht: 
De algemeen directeur      De burgemeester 
 
 
 
 
        
Vera Boudry       Hans Bonte 


