
 
 

Informatiebundel selectieprocedure maatschappelijk werker  

Aanwervingsprocedure 

 Stad Aalst 

Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en 

sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.  

 

Onderstaand organogram toont de huidige organisatiestructuur van stad Aalst, die een 

modeldienst- en hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in 

toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.  

De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.  

 
 

Je maakt als maatschappelijk werker deel uit van Thema Mens, dienst Samenleving.  

 

De dienst Samenleving bestaat uit 5 teams:  

- Team Lokaal Sociaal beleid 

- Team Veiligheid  

- Team Inkomen 

- Team Bemiddeling  

- Team Groei  

 

Als maatschappelijk werker kan je tewerkgesteld worden in team Inkomen, team bemiddeling en 

team groei.  

 

• Team Inkomen: leefloon en equivalent leefloon, aanvullende steun en dringende medische 

hulp, lokaal opvanginitiatief, sociale administratie, controle cel en onthaal. 



 
 

• Team bemiddeling: budgethulp, schuldhulp en collectieve schuldenregeling, lokaal 

adviescommissie en administratieve ondersteuning energie. 

• Team Groei: tijdelijke werkervaring, screening, sociale activering, methodische cel voor 

integrale gezinsbegeleiding, Gendarmerie (site voor talentontwikkeling), materiële steun 

(sociale kruidenier en ruilwinkel) en projecten. 
 

Deze teams wil eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 

menselijke waardigheid, elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Een 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft de opdracht om deze 

dienstverlening te verzekeren.  

De maatschappelijke dienstverlening bestaat onder meer uit financiële en materiële 

hulpverlening, begeleiding bij budget en schulden, dienstverlening m.b.t. energie en wonen en 

hulpverlening m.b.t. activering, gezinsbegeleiding en vreemdelingen. 

 

 Jobinhoud 

 

Je staat in voor het verzekeren van de maatschappelijke dienstverlening die de burger in staat 

stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en de maatschappelijke 

integratie bevordert.  
 

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

• Je onderzoekt de hulpvraag, helpt en begeleidt de cliënt bij zijn hulpvraag en zoekt naar 

mogelijke oplossingen. 

• Je verricht sociaal onderzoek en op basis van de behoeften van de cliënt en de wettelijke 

mogelijkheden maak je een traject op dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd. 

• Je staat in voor sociaal-administratieve taken en maakt, vervolledigt cliëntendossiers op 

een efficiënte en effectieve wijze.  

• Je maakt sociale verslagen op en rapporteert over lopende dossiers.  

• Je maakt deel uit van werkgroepen, bouwt een intern en extern netwerk uit en werkt 

samen met allerhande hulpverleningspartners.  

 

 Profiel 

 

Diploma  

• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel 

maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld onderwijs) OF je bent in het bezit van 

het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg (of een daarmee gelijkgesteld 

diploma) OF je bent laatstejaarsstudent bachelor sociaal-agogisch werk of sociale 

gezondheidszorg1. 

 

Kennis 

• Je hebt kennis van de sociale kaart of bent bereid deze op korte termijn te verwerven.  

• Je hebt affiniteit met of kennis van relevante wetgeving zoals:  

o Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26 mei 2002 

o Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 

juli 1976 

o Wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn van 2 april 1965 

 
1 Wat betreft het diploma "Bachelor in de Sociale Gezondheidszorg": dit is de “bachelor na bachelor” na de opleiding 

"Bachelor in de Verpleegkunde" of een daarmee gelijkgesteld diploma. Met de 'daarmee gelijkgestelde diploma's' 

worden in dit geval de oude diplomabenamingen van voor de invoering van de BAMA-structuur bedoeld. 



 
 

Competenties 

• Er komt dagelijks veel informatie op je af dus is het belangrijk dat je verbanden kan leggen 

tussen verschillende gegevens, alternatieven kan bedenken en sluitende conclusies kan 

trekken.  

• Je bent in staat om proactief doelen te stellen, prioriteiten te bepalen en zelfstandig taken af 

te werken binnen de vooropgestelde deadline met als doel resultaten te boeken. 

• Je bent van nature probleemoplossend ingesteld, past je vlot aan onverwachte 

omstandigheden aan, zoekt zelfstandig en op eigen initiatief naar alternatieven voor mogelijke 

problemen bij dossiers en zorgt voor haalbare oplossingen. 

• Je begeleidt cliënten op een transparante, integere en objectieve manier en geeft advies 

vanuit je expertise en ervaring, rekening houdend met het wettelijk kader, zowel naar cliënten 

als naar het Bijzonder Comité Sociale Zaken.  

• Je deelt op een proactieve wijze je kennis, inzichten en expertise met de teamleden en werkt 

nauw samen met alle betrokken diensten, collega’s en externe hulpverleningspartners.  

• Je handelt loyaal en integer bij het uitvoeren van je taken en gedurende contact met cliënten, 

burgers, hulpverleningspartners, … Je vermijdt elke vorm van partijdigheid, biedt een 

kwalitatieve en objectieve ondersteuning.  

• Je bouwt een netwerk (zowel intern als extern) uit met relevante partners en onderhoudt je 

netwerk actief.  

• Je werkt vanuit een groot eigenaarschap, persoonlijke engagement en bouwt op een positieve 

manier mee aan een goede werking van de sociale dienst.  

• Je gaat actief op zoek naar informatie en kennis binnen jouw werkveld en neemt alle 

leerkansen met beide handen aan om je eigen loopbaan verder te ontwikkelen. 

  



 
 

Waarden 

De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst 

/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief 

mee aan de slag!  

  



 
 

 

 Aanbod 

• Een gevarieerde functie in een organisatie waar klantgerichtheid, vertrouwen, 

betrokkenheid en samenwerken centraal staan. 

• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie van maatschappelijk werker. Deze 

wervingsreserve wordt aangeschreven bij zowel contracten van bepaalde duur als 

onbepaalde duur. Er zijn momenteel 2 openstaande vacatures bij team Inkomen met 

een voltijds contract van onbepaalde duur en 1 openstaande vacature bij team 

Bemiddeling met een voltijds contract van onbepaalde duur. 

• Werken in het centrum van Aalst, nl. het administratief centrum OCMW (adres: 

Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst). Er zijn flexibele werkuren en er is de mogelijkheid tot 

occasioneel telewerk na de inloopperiode van 6 maanden. 

• Weddeschaal B1-B3 (met een basisbrutowedde tussen 2586,74 EUR per maand en 4313,71 

EUR per maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare 

sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten 

worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald. 

• Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. 

Daarnaast voorzien we uiteraard alles dat je nodig hebt om jouw functie goed uit te 

oefenen (vb. laptop, …) 

• Een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.   

• Ben je benieuwd wat het betekent om te werken voor stad Aalst? Lees hier alle informatie 

na over de stad Aalst als werkgever. 

 

 Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:  

1. een sollicitatiedocument (adviserend) 

2. een intakegesprek op 40 punten 

3.  een mondeling (presentatie en interview) gedeelte op 60 punten  

 

Het motivatie- en bevragingsdocument is adviserend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% 

van de punten behalen op het verkennend interview, 60% van de punten behalen op het mondeling 

gedeelte en 60% van de punten behalen op het geheel van de selectie 

Zie schema op de volgende bladzijde omtrent timing.  

 

 

 



 
 

Schema timing selectieprocedure  

 

Informatie 

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je 

raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden. 
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personeelsdienst.selecties
@aalst.be

• Voor meer inlichtingen over de 
selectieprocedure kan je 
tussen 9u en 17u contact 
opnemen met Lien, recruiter

• Als recruiter ben ik vaak in 
gesprek. Laat gerust een 
voicemail na en ik bel je zo snel 
als mogelijk terug. 
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personeelsdienst.selecties 
@aalst.be

• Voor meer informatie over 
jouw kandidatuur, kan je 
tussen 9u en 17u terecht bij 
Sabine, dossierbeheerder.
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Nathalie.Robberechts@aalst.

be

• Voor meer informatie over de 
inhoud van de functie bij 
stad Aast, kan je tussen 9u 
en 17u contact opnemen met 
Nathalie, procescoach 
sociale zaken.

8/2/2022

• Uiterste inschrijvingsdatum. Solliciteer uiterlijk op 8 februari 2022. 

• Recent cv en kopie van je diploma opladen via de website www.aalst.be 

9/2/2022

• Uiterste datum indienen sollicitatiedocument

• Je kan dit document tot en met 8/2/2022 opladen samen met jouw cv en diploma via www.aalst.be of op 
9/2/2022 bezorgen via personeelsdienst.selecties@aalst.be 

• Adviserend

22/2/2022

• Intakegesprek - via Microsoft Teams

• Dit is de eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op je sollicitatiedocument en 
wordt er gepeild naar jouw motivatie, zicht op de functie en visie op maatschappelijk werk. Jij krijgt 
uiteraard ook de kans om vragen te stellen. 

• Indien veel kandidaten ook op 25/2/2022

• Op 40 punten - slaaggrens 60%

15/3/2022

• Mondeling gedeelte: presentatieopdracht en interview

• Je ontvangt de presentatieopdracht op 10/3/2022 (in de loop van de dag) en dient deze opdracht uiterlijk 
14/3/2022 in te dienen.

• Indien veel kandidaten ook op 16/3/2022

• Op 60 punten - slaaggrens 60%


