
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 

Maatschappelijk werker (B1-B3) (m/v)  
binnen de sociale dienst (afdeling Welzijn en sociaal 

beleid OCMW Menen) 

 

 

 

voltijds/deeltijds – contractueel bepaalde duur – 

samenstelling wervingsreserve 6 maanden 

 

 
 
 
 
  



 

 
 
Het Vast Bureau van het OCMW Menen gaat over tot de vacant verklaring bij wijze van 
aanwerving van een voltijds/ deeltijds maatschappelijk werker (B1-B3) (m/v) in 
contractueel verband voor bepaalde duur binnen de sociale dienst (afdeling Welzijn en sociaal 
beleid OCMW Menen) en organiseert hiervoor een verkorte selectieprocedure. 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. U behaalde een graduaat of bachelor diploma, bij voorkeur in het sociaal werk 

 
* de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op  
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html  
 
Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma 
gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor 
gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw 
diploma te bezorgen. Meer informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be       

 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

1. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
2. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
3. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het 

passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (niet 
ouder dan één jaar). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de 
kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid 
beoordeelt de ongunstige vermelding 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Dit houdt in dat de kandidaat 
kennis van het Nederlands bezit op niveau C1 (lezen en luisteren) en B2 (spreken en 
schrijven) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen 
 
Meer info vindt u op: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr          
 
Heeft u uw diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan dient u ons, vóór uw aanstelling in 
de functie, een bewijs van uw kennis van het Nederlands van bovenvermelde niveau voor te leggen. Voor 
dit bewijs kunt u terecht bij: 

- Selor, het selectiebureau van de federale overheid 
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen deelnemen en 
een attest te krijgen. Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten  

- Erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als 
vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau. 

- De Nederlandse Taalunie 
Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan. Meer info: http://www.cnavt.org    

- Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/, Antwerpen 
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen en Gent https://in-
gent.be/voor-jou/nederlands. 
 

5. Slagen voor de selectieprocedure 
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Selectieprogramma  
 

1. Cv screening  
Aan de hand van de informatie in het cv en de geleverde bewijsstukken wordt 
nagegaan of kandidaten al dan niet aan de algemene en bijzondere voorwaarden 
voldoen. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen 
aan het vervolg van de selectieprocedure.  

 
2. Mondeling deel 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke 
vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het 
werkterrein. Tijdens het mondeling deel gaan de leden van de jury in op:  

 Motivatie en ervaring  

 Inzicht in de functie  

 Vaktechnische kennis  

 Competenties  
 

Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de 
duur van 6 maanden. Alle geslaagde kandidaten die aan de vereisten voldoen, worden in de 
wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 
 
Er wordt voorzien in de aanwerving in contractueel verband van een kandidaat voor een 

voltijdse/deeltijdse tewerkstelling voor bepaalde duur. Kandidaten die niet onmiddellijk worden 

aangesteld, behouden hun plaats op de reserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf 

schriftelijk te kennen geven van elke aanstelling af te zien. 

 

Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3. 
De bruto-aanvangswedde in B1 (cf. huidige index 1,8144) bedraagt: 

 

anciënniteit  maandwedde 

0 jaar   € 2.611,44  

3 jaar   € 2.762,39  

5 jaar   € 2.837,86  

9 jaar   € 2.988,81 

 

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend: 

 Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk 
gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid 
komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, 
fietspremie (€ 0,25 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, 
afscheidspremie bij pensionering 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde 
dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je 
terecht komt) 

 Aanvullende pensioenregeling 

 Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de 
dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale 
Besturen in Vlaanderen 

 Glijdende werktijdregeling 

 Mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk 

 
 
Solliciteren  
 
Solliciteren kan via een functie specifiek sollicitatieformulier op de website. 
 
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken 
bevatten:  

 Een ingevuld sollicitatieformulier  

 Een motivatiebrief 

 Een uitgebreid cv 

 Een kopie van het gevraagde diploma 
 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de personeelsdienst. 
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be   
 
Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in 
geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.  



 

 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Maatschappelijk werker 

Niveau B 

Salarisschaal B1-B3 

 
 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  Welzijn en Sociaal Beleid 

Behoort tot de dienst Sociale dienst 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

Diensthoofd sociale dienst 

Bij afwezigheid van deze laatste aan Afdelingsverantwoordelijke Welzijn en Sociaal 

Beleid 

Geeft leiding aan / 

 

3. Doel van de functie 
 
Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat elke persoon zonder onderscheid recht heeft op 
maatschappelijk dienstverlening. Dit om hem/haar in de mogelijkheid te stellen een leven te 
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  
 
Je stelt de toepasselijke diensten voor en verwijst indien nodig en naargelang de problematiek 
cliënten op een goede manier door naar collega ’s van interne en externe diensten. 
 
 

4. Functie-inhoud 
 

Ten aanzien van cliënten / residenten / andere diensten / … 

 Voeren van sociaal onderzoek en opstarten van psychosociale begeleiding en/of 
financiële begeleiding van al wie zich aanmeldt en een specifieke vraag stelt en/of zich 
in een noodsituatie bevindt. De financiële begeleiding kan leiden tot budgetbeheer 

 Onderzoek van de hulpaanvragen overeenkomstig de richtlijnen van de dienst 

 Verzorgen van permanenties tijdens de kantooruren, aanwezigheid op zitdagen en 
voeren van intakegesprekken met de cliënten die zich aanbieden op de sociale dienst; 
de nodige tijd ter beschikking stellen van cliënten en dit zowel in het eigen OCMW als 
bij externe bezoeken. 

 Het brengen van huisbezoeken in functie van de noodzaak verbonden met de 
specifieke situatie 

 Verstrekken van alle nodige documentatie, inlichtingen en raadgevingen 

 Nauwkeurig en stipt de beslissing van de Raad of het bevoegd orgaan afhandelen 

 Ondersteunt en coördineert de zorg- en hulpverlening rond de cliënt. 
 
 
 
 



 

 
 
Ten aanzien van leveranciers / externe personen en instanties / … 

 Werkt professioneel samen met contactpersonen van externe instanties en ontwikkelt 
de nodige samenwerkingsverbanden in functie van optimale dienstverlening 

 Actief deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven in opdracht van de dienst 

 (Mede)verantwoordelijk zijn voor het tijdig en correct verwerken en indienen van de 
nodige gegevens voor de subsidiërende instanties. 

 
Ten aanzien van medewerkers / collega’s van de EIGEN dienst / afdeling / instelling 

 Actief participeren aan de teamvergaderingen van de sociale dienst 

 Doorgeven van nuttige en noodzakelijke kennis en informatie aan collega’s 

 Bereid zijn collega’ s met raad en daad te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken 

 Inspringen voor collega’s daar waar het noodzakelijk is (o.a. voor het verzekeren van 
de permanentie op vraag van de dienstleiding). 

 Samenwerken en streven naar een gezamenlijk hulpverleningspatroon 
 
Ten aanzien van medewerkers / collega’s van ANDERE diensten / afdelingen / 
instellingen / binnen de organisatie 

 Collegiaal samenwerken en overleg plegen. 

 Correct en tijdig doorgeven van alle gegevens nodig voor de administratieve 
verwerking van de hulpvragen ten aanzien van de personeelsleden van de 
administratieve diensten. 

 
Ten aanzien van leidinggevende personen 

 Op regelmatige basis verstrekken van nuttige informatie omtrent de werking van 
zijn/haar dienst 

 Signaleren van noden en behoeften bij het cliënteel en advies verlenen tot gerichte 
oplossingen 

 Correct uitvoeren van taken gedelegeerd of opgedragen door de hiërarchisch overste 
en geregeld daarover rapporteren 

 Op vraag van de Hoofd maatschappelijk werker (-ster), deze vervangen voor bepaalde 
deeltaken 

 Opstarten, helpen opzetten en steunen van nieuwe projecten en initiatieven. 
 
Ten aanzien van beleidspersonen 

 Sociaal onderzoek en verslag opstellen en zo volledig mogelijk de dossiers 
voorbrengen ter voorbereiding van een beslissing van het bevoegd orgaan 

 Zo nodig beleidsvoorbereidende werkzaamheden verrichten 

 Nauwkeurig en stipt de beslissingen van de raad of het bevoegd orgaan afhandelen. 
 
 
Verruimende bepalingen 

 Bereid zijn te werken op uren die gunstig zijn voor het publiek en/of de Raad, het Vast  
Bureau of de Bijzondere Comités 

 Moet tijdelijk en flexibel kunnen instaan voor een deel van het werk van collega’s 
teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Middelen en methodes 
 
Voornaamste te hanteren middelen: 

 PC, algemene en specifieke software 

 naslagwerken en informatiebrochures 

 telefoon 
 
Voornaamste geëigende methodes: 

 de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk. 
 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis bij aanwerving   Kennis van decreet lokaal bestuur dd. 22 december 

2017 

 Kennis relevante wetgeving, uitvoeringsbesluiten en 

maatschappelijke omgeving binnen je eigen 

werkgebied, o.a. sociale kaart, werking sociale 

voorzieningen, … 

 Doelstellingen en structuur van de organisatie 

Stad/OCMW 

 Kennis van de wetgeving en regelgeving die op lokale 

besturen van toepassing is 

 Kennis MS-office-toepassingen 

 

6. Competenties 
 

 Voortgangscontrole 

De voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd 

 

 Klantgerichtheid  

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe 

klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden 

 

 Probleemanalyse 
Het duiden van een probleem in zijn verbanden en het op een systematische wijze op 
zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen 

 

 Stressbestendigheid 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt 
blijven functioneren. 

 

 Mondelinge communicatie 
Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de 
boodschap gericht is ze begrijpt. 

 
 
 
 



 

 
 

 Integriteit  
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen 

 

 Empathie 
Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, 
behoeften en wensen van anderen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


