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  Functiebeschrijving  
  maatschappelijk assistent 
 
 
 

 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: maatschappelijk assistent  
FUNCTIEFAMILIE: welzijn sociale dienstverlening  
CLUSTER: welzijn  
AFDELING: mens en samenleving  
DIENST/TEAM: dienst mens  
WEDDENSCHAAL: B1-B2-B3  
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): teamcoördinator  
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): afdelingshoofd  
 
3. TAKEN 
3.1 Taken t.a.v. cliënten  

 
1. Realiseren van hulp- en dienstverlening op maat van de cliënt zodat deze een leven 

kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid :  
 • Intakeprocedure  
 • Sociaal onderzoek verrichten, voorstellen tot hulpverlening formuleren, 
    hulpverleningsplan opstellen binnen de mogelijkheden van de dienst  
 • Cliënten begeleiden, informeren en doorverwijzen  
2. Crisisinterventie en preventieve hulpverlening  
3. Opmaken sociaal verslag en beslissingsvoorstellen  
4. Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en 

reglementering van het welzijnswerk en of beleidskeuzes.  
 

3.2 Taken t.a.v. collega’s van de eigen dienst  
 

1. Overleggen met de collega maatschappelijk assistenten i.f.v. cliëntdossiers  
2. Actief en opbouwend participeren aan het teamoverleg  
3. Doorgeven van nuttige informatie en kennis  
4. Indien nodig inspringen en taken van collega’s overnemen zodat de verschillende teams 

op een kwaliteitsvolle manier blijven doorlopen  
 
3.3 Taken t.a.v. collega’s van de andere diensten binnen de sociale dienstverlening  
 

1. Op een gestructureerde en efficiënte wijze doorgeven van informatie rond gezamenlijke 
cliënten  

2. Maken en respecteren van afspraken m.b.t. bevoegdheden en taakverdeling  
3. Respecteren van het beroepsgeheim  
4. Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties  
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3.4 Taken t.a.v. collega’s en medewerkers van andere OCMW diensten  
1. Op een efficiënte wijze doorgeven van alle noodzakelijke informatie  
2. Maken en respecteren van afspraken m.b.t. bevoegdheden en taakverdeling  

 
3.5 Taken t.a.v. leidinggevende personen en beleidsverantwoordelijken 

1. Signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening vastgesteld tijdens het 
werken met cliënten  

2. Formuleren van suggesties of aanbrengen van initiatieven die kunnen bijdragen tot een 
betere klantgerichte dienstverlening  

3. Bijhouden, tijdig en correct doorgeven en indienen van registratiegegevens  
 
 
3.6 Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van 
de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker 
draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op 
deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe 
klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst. 
De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde 
personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen 
directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe 
dagontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het 
kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De 
aangeduide personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet 
weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding. 

 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1. KENNIS 

- PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software,…)  
- Regelgeving volgens vakgebied  
- Algemene kennis over de werking van stad en ocmw  
- Vakkennis  
 

4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen 
beweging zaken aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen 
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4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 
1. BETROUWBAAR ZIJN (niveau 2)  
 
Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, 
rekening houdend met de regels en het beleid.  
 
2. OMGAAN MET DIVERSITEIT (niveau 2)  
 
Effectief interageren en communiceren met alle mensen, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-
culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, lichamelijke, psychische en 
verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status en  
levensbeschouwing ( = 7 diversiteitsfactoren).  

 
3. FLEXIBEL ZIJN (niveau 1)  

 
Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt,  

      met het oog op het bereiken van een bepaald doel  
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 
1. LUISTEREN (niveau 3)  
 
Zich bereid tonen en in staat zijn om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en 
te begrijpen.  
 
2. ZICH KUNNEN INLEVEN (niveau 3)  
 
Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en 
wensen van anderen.  
 
3. PROBLEMEN ANALYSEREN (niveau 2)  
 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar 
bijkomende informatie om het op te kunnen lossen.  
 
4. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2)  
 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 
 


