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OCMW HOEILAART 
 

 
Functiebeschrijving 

 

1. Identificatiegegevens van de functie 

 
Functiebenaming: Maatschappelijk assistent 
 
Statuut: Contractueel bediende 
 
Functionele loopbaan: B1 – B3 
 
Dienst:    Woonzorgsite Den Dumberg 
 
In voege vanaf: 01/05/2020 
 

 
 
2. Doel van de functie  
De maatschappelijk assistent verricht maatschappelijk onderzoek en legt het verslag voor 
aan de opnamecommissie met het oog op een aanvraag tot opname in het 
woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum of de serviceflats. 
Hij/zij verleent individuele sociale dienstverlening aan de bewoners/gebruikers van het 
woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en de serviceflats. 
 

 
 
 

3. Netwerkelementen 
De maatschappelijk assistent staat onder de leiding van het diensthoofd bewonerszorg. 
Hij/zij werkt nauw samen met de hoofdverpleegkundigen van het woonzorgcentrum en het 
diensthoofd bewonerszorg en neemt deel aan het MDO. Hij/zij onderhoudt de contacten met 
de huisartsen, de maatschappelijk assistenten van het OCMW, het sociaal huis, de 
ziekenhuizen, mutualiteiten, thuisverplegende diensten en collega’s van andere 
woonzorgcentra. 
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4. Resultaatgebieden 

1. Administratieve taken: 
- Sociale verslagen voor de opnamecommissie opmaken. 
- Sociaal onderzoek verrichten en alle gegevens (financieel, sociaal en medisch) in 
een opnamedossier beheren. 
- Het opnamedossier voorleggen aan de opnamecommissie en na goedkeuring door  
het Bijzonder Comité, plaatsen van de aanvrager op de desbetreffende wachtlijst of 
opnamelijst. 
- Verslaggeving van de opnamecommissie. 
- Kennisgeving aan het Bijzonder Comité. 
- Administratieve taken in functie van bewoners/gebruikers (tegemoetkomingen, 
voorlopig bewindvoering, adreswijzigingen,…). 
 

2. T.a.v. de (toekomstige) gebruikers: 
- Informatie verschaffen aan geïnteresseerden m.b.t. de verschillende diensten 
binnen de woonzorgsite. 
- Verzorgen van intakegesprekken en geven van een rondleiding. 
- Coördinatie van de opname van een bewoner in de woonzorgsite. 
- Consultatiefunctie: aanspreekpunt voor bewoners van de woonzorgsite. 
- Informatie verstrekken over de rechten en plichten (vb. onderhoudsplicht van 
kinderen). 
- Optreden als woonassistent voor de gebruikers van de assistentiewoningen. 
 

3. Financieel beheer van bewoners en gebruikers: 
- Opvolging van behoeftige bewoners/gebruikers: 
 * doorverwijzing naar de algemene sociale dienst voor ten laste name. 
 * uitputten van rechten op sociale uitkeringen en voordelen + administratieve 
   opvolging ervan (o.a. achterstallen, voorschotten, …) 

4. T.a.v. leveranciers/externe personen: 
- Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met 
hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW die de hulp aan de 
gebruikers kunnen bevorderen en verlenen. 
- Deelname aan de opnamecommissie van de woonzorgsite. 
- Aanspreekpunt voor familieleden inzake sociale en financiële problemen. 
 

5. T.a.v. leidinggevende personen: 
- Kan op vraag input geven over de uitbouw van het woon- en zorgbeleid in de 
woonzorgsite en de toepassing ervan bewaken. 
- Zorg dragen voor een actieve samenwerking en informatiedoorstroming. 
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5. Competenties 

Kennis: - Kennis woonzorgdecreet, OCMW decreet, rustoordwerking en 
bejaardenzorg. 
- Inzicht in omgang personen met dementie en diens 
belevingswereld. 
- Elementaire kennis wetgeving m.b.t. tegemoetkoming, 
pensioenen, onderhoudsplicht, bestaansminimum. 
- Sociale kaart. 
- Informaticagebruik. 
 

Vaardigheden: - Vlotte Nederlands taalbeheersing zowel mondeling als 
schriftelijk. 
- Goede redactionele eigenschappen. 
- Zowel zelfstandig als in groep kunnen functioneren. 
- Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim. 
- Empatisch en assertief kunnen omgaan met gesprekspartners. 
- Sterk observatievermogen. 
- Positieve ingesteldheid, klantvriendelijkheid, stressbestendig-
heid, flexibiliteit, collegialiteit en verantwoordelijkheidszin. 
 

Formele vereisten: Bij aanwerving: 
- Diploma van maatschappelijk assistent. 
- Slagen in het aanwervingsexamen zoals bepaald in de 
Rechtspositieregeling. 
- In het bezit zijn van rijbewijs B 
 

 
 
 
 
 
 
 


