
 
 

Informatiebundel selectieprocedure maatschappelijk werker  

Aanwervingsprocedure 

 

 
Gemeente Liedekerke  

De gemeente Liedekerke is gesitueerd in het westen van Vlaams-Brabant, aan de Dender die de 

grens vormt met de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente is makkelijk bereikbaar langs de E40, 
uitrit 19A en verder de N208. Het station ligt op de lijn 50 en 50A Brussel-Gent. Vier buslijnen van De 
Lijn doen Liedekerke aan: 127 (Brussel - Ninove), 213 (Brussel - Aalst), 355 (Brussel - Liedekerke) en 

625 (Pamel – Liedekerke – Essene). Door deze goede verbindingen hebben vele pendelaars 

Liedekerke als woonplaats gekozen. 
 
Liedekerke vertoont een verstedelijkt karakter. Er wonen iets meer dan 13 000 mensen op 10 km². 
De gemeente heeft een centrumfunctie voor de omgeving. Er zijn vele kleinhandelszaken gevestigd 

met een ruim aanbod evenals enkele belangrijke distributiecentra. Elke zaterdagvoormiddag is er 

een bloeiende markt op het Gemeenteplein en in de Stationsstraat. 
 

Waar de Dender, de verbindingsweg naar de autoweg en de spoorlijn samenkomen, bevindt zich 

de nijverheidszone 'Begijnenmeers'. Een 60-tal ondernemingen zijn er gevestigd, waarvan enkele 
met internationale uitvoer.  
 

Om al deze bedrijvigheid in goede banen te leiden is er een degelijk bestuur nodig. Aan het roer 
van de gemeente staat een dynamische beleidsploeg, die samen met een stevige organisatie van 

zo’n 150 medewerkers vooruit wil. Om dit team nog verder te versterken zijn we op zoek naar een 
nieuwe medewerker. 

 
Organogram 

Je maakt als maatschappelijk werker deel uit van de cluster Inwoners, dienst sociale zaken.  
 

De dienst sociale zaken staat in voor de maatschappelijke dienstverlening bij hulpvragen, om de 
burgers in staat te stellen:  
• een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid 

• om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving 

• hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren 
• hun (zelf)redzaamheid te behouden of te vergroten 
 

  



 
 

 

 

 
 

Waarden 

• Klant- en dienstgerichtheid 
• Respect voor het algemeen belang 
• Jobtevredenheid en organisatiebetrokkenheid 

• Innovatief en creatief 
• Resultaatgericht en toekomstgericht 

• Openheid en toegankelijkheid 
 

 
  



 
 

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 de cluster Externe dienst- en hulpverlening, 
dienst Sociale zaken.  
 

De dienst Sociale zaken 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. 
 

De dienst Sociale zaken bestaat uit de volgende teams:  

• Team Financiële hulp  

• Team Energie  

• Team Vreemdelingen  



 
 

• Team Activering en Integrale gezinsbegeleiding  

• Team Schuldhulp  

• Team Materiële hulpverlening  

• Team Onthaal, administratie en controle 

• Team Wonen 
 

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!  

 
  



 
 

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 bouwt een netwerk uit met 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 
gezondheidszorg. 

 

Kennis 

• Je hebt kennis van de sociale kaart.  

• Je hebt 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 

 
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 gaat om met en lost zelfstandig problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing 

uit. 

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

vanuit je expertise en ervaring, 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.  

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

netwerk actief.  



 
 

• 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. 

 

Aanbod gemeente Liedekerke 

• Een contractuele, boeiende en afwisselende functie met veel contacten in een stabiele 

omgeving. 

• 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 is momenteel 1 openstaande vacature met een voltijds contract van 

onbepaalde duur. 

• Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2483,38 EUR / maand en 4146,34 EUR / maand, 

afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring). 

• Maaltijdcheques van 8,00 EUR, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, … 

Aanbod stad Aalst 

• 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. 

• Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2483,38 EUR / maand en 4146,34 EUR / maand, 

afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring). 

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

na over de stad Aalst als werkgever. 

  

https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/werken-bij-stad-of-ocmw-aalst


 
 

Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit twee onderdelen:  

1. een schriftelijk gedeelte op 40 punten 

2. een mondeling gedeelte op 60 punten 

Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen 

op het schriftelijk gedeelte, 60% van de punten behalen op mondeling gedeelte en 60% van de 

punten behalen op het geheel van de selectie.  

 

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. 

 

Contact 

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de dienst 

Personeel-Selecties, Werf 9, 9300 Aalst. Telefoon: 0498 53 49 40, e-mail: 
personeelsdienst.selecties@aalst.be  

De contactpersoon voor deze selectieprocedure is Lien Coppens.   

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie bij gemeente Liedekerke, kan je contact 
opnemen met Bart Decaluwé, clustermanager inwoners, via bart.decaluwe@liedekerke.be.  

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie bij stad Aalst, kan je contact opnemen met 
Bert De Bruyn, directeur Vrije tijd en externe dienst- en hulpverlening, via Bert.DeBruyn@Aalst.be.  

14 april 2020

• Uiterste inschrijvingsdatum

• Recent cv én kopie van je diploma bezorgen via website www.aalst.be 

22 april 2020

• Schriftelijk gedeelte: thuisopdracht

• Op 40 punten - eliminerend - slaaggrens 60%

• De opdracht wordt om 19u00 verzonden en dient om 22u00 te worden ingediend. 

11 mei 2020 (indien 
veel kandidaten ook op 

15 mei 2020)

• Mondeling gedeelte: voorbereidende opdracht en interview

• Op 60 punten - eliminerend - slaaggrens 60%

https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/selectieprocedures-en-voorwaarden
https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/sollicitatietips
mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be
mailto:Bert.DeBruyn@Aalst.be

