
Functiekaart 

Functie 

Graadnaam: coördinator Beleidscluster: Burger en Welzijn 

Functienaam: hoofdmaatschappelijk 

werker 

Functiefamilie: diensthoofden 

Dienst: Sociale dienstverlening 

Subdienst:  

Functionele loopbaan: B4-B5   

Doel van de dienst 

De sociale dienstverlening maakt deel uit van de cluster Burger & Welzijn en verzekert de 

dienstverlening die nodig is om aan elke persoon, waarvoor het lokaal bestuur bevoegd is, 

de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid. De sociale dienst verzekert zowel de curatieve als de preventieve hulp. De 

dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard zijn. 

Deze dienstverlening kan geboden worden onder de vorm van o.a. huisvesting, opleiding, 

tewerkstelling, informatie, advies en begeleiding met als doel het bevorderen van de 

maatschappelijke participatie aan de samenleving. 

Doel van de functie 

Als coördinator van de sociale dienstverlening zorg je voor de organisatie van het sociaal 

beleid in het lokaal bestuur van Lede. Je stuurt de administratief medewerkers en 

maatschappelijk werkers binnen de cluster aan en zorgt voor een goede communicatie en 

samenwerking binnen het team.  

Je bent de spil in het lokaal sociaal beleid en zorgt voor de linken van de sociale 

dienstverlening zowel tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur als binnen 

de eigen dienst.  

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: clusterhoofd burger & welzijn  

Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst 



CC Consult – Lede 

BW-hoofdmaatschappelijk werkerBW-hoofdmaatschappelijk werker 

 

2 

 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor 

kennisname” 
  

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

Coördinatie en leiding van de dienst 

Instaan voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst en concrete 

opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers bepalen. 

Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van de dienst garanderen. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ coördineren van en waken over de planning en dagelijkse activiteiten van de dienst 

➢ zorgen voor en waken over een projectmatige en gestructureerde aanpak van het 

werk 

➢ uitwerken, implementeren en opvolgen van de kwaliteitszorg en de procedures 

voor het vlotte verloop van de werkzaamheden binnen de dienst (o.m. 

verantwoordelijk voor het actueel houden en naleven van het procedureboek) 

➢ optimaal inzetten van medewerkers 

➢ bewaken van de continuïteit van de dienst 

➢ tijdig opstarten, zorgvuldig (doen) toepassen en opvolgen van de diverse projecten 

en administratieve procedures 

➢ coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten 

➢ coördinatie van de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de 

bestuursorganen moeten worden voorgelegd 

Personeelsbeleid 

Het kader op vlak van personeelsbeleid in de organisatie in de praktijk brengen in de 

dienst. 

Doel: het ontwikkelen en behouden van de aanwezige competenties rekening houdend 

met de veranderende mogelijkheden en behoeften 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de medewerkers binnen het kader 

van het algemeen personeelsbeleid van het lokaal bestuur 

➢ coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer 

➢ instaan voor het voeren van ontwikkel- en evaluatiegesprekken met de 

medewerkers op regelmatige basis 

➢ personeelsbehoeften van de dienst objectiveren en opvolgen 

➢ verantwoordelijk voor de opvolging van de persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerkers (incl. signaleren van wervings- en vormingsbehoeften) 
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Lokaal sociaal beleid 

Het sociaal beleid ontwikkelen en in praktijk brengen i.s.m. de diverse partners van het 

sociaal huis. 

Doel: zorgen voor een actueel sociaal beleid  

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ meewerken aan de opmaak van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 

➢ formuleren van beleidsadviezen aan het bestuur 

➢ uitvoeren van de beleidsdoelstellingen, het actieplan en het jaarlijkse 

werkingsverslag m.b.t. sociaal beleid 

➢ begeleiden van de processen die verbonden zijn met de uitvoering en de evaluatie 

van de beleidsdoelstellingen omtrent sociaal beleid 

➢ lokale actieve actoren ondersteunen en het opzetten van bijzondere en 

vernieuwende activiteiten 

➢ uitbouwen en stimuleren van de participatie aan een kwalitatief en integraal lokaal 

sociaal beleid 

➢ verzamelen van werkingsresultaten m.b.t. sociaal beleid en de verslaggeving ervan 

voorleggen aan bestuursorganen, beheerraad… 

➢ voorbereiden van inspecties i.s.m. de medewerkers van de dienst 

➢ evalueren van de effecten van het gevoerde sociaal beleid 

Maatschappelijke dienstverlening 

Het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze rechten omvatten 

in het bijzonder het recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op 

maatschappelijke, medische en juridische dienstverlening. 

Doel: mensen in staat stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ de cliënt helpen bij het duiden van zijn problemen 

➢ verzamelen en verstrekken van informatie met betrekking tot de hulpvraag 

➢ stellen van de diagnose en opstellen van een hulpverleningsplan 

➢ bemiddelen voor en begeleiden van de cliënt bij sociale of financiële vraagstukken 

en eventueel doorverwijzen en leiden naar de juiste instanties 

➢ psychosociale ondersteuning en crisisinterventie 
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➢ informatie verstrekken over en aanvragen opvolgen van federale en Vlaamse 

sociale toelagen (o.a. aanvragen toelagen FOD Sociale Zekerheid, huurtoelage, 

studietoelage, mazouttoelage, mantelzorgtoelage) en eventueel doorverwijzen 

naar de juiste instantie 

➢ administratief en financieel beheren van het dossier 

Lokale adviescommissie 

De lokale adviescommissie geeft een advies omtrent afsluiting of eventueel heraansluiting 

van mensen tot problemen ondervonden met hun energiefactuur, waterfactuur of huur. 

Doel: garanderen van nutsvoorzieningen voor iedereen die het moeilijk heeft 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ administratieve ondersteuning LAC 

➢ voorbereiding van de zittingen van de LAC 

➢ afleggen van huisbezoeken bij (niet-gekende) cliënten 

➢ opvolging verslaggeving 

Voorbereiden en opvolgen BCSD 

Voorbereiden en opvolgen van de dossiers van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

(inclusief controle van de sociale verslagen). 

Doel: zorgen voor een vlotte werking van het BCSD 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ Nalezen en controleren van de sociale verslagen (o.m. controle van de ingevoerde 

gegevens, ontvangst van de subsidies, contactname met de POD maatschappelijke 

integratie…) 

➢ Voorbereiden en bespreken van de dagorde 

➢ Controleren van de notulen 

➢ Verspreiden van de notulen van het BCSD aan de medewerkers van het sociaal 

huis 

Externe samenwerking 

Onderhouden van goede externe contacten en samenwerkingen met externe partners. 

Doel: een optimale samenwerking garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken 
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➢ goede contacten onderhouden met collega’s van andere lokale besturen, formeel 

of informeel 

➢ overleg met andere besturen en stakeholders 

➢ uitbouwen van samenwerkingsverbanden en netwerken 

➢ opzetten en uitbouwen van gezamenlijke initiatieven of projecten 

➢ coördineren van de vrijwilligerswerking 

Projectmatig werken 

Specifieke, duidelijk afgebakende en dienstoverschrijdende (verbeter)projecten op een 

gestructureerde wijze aanpakken. 

Doel: vooropgestelde doelen structureel behalen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ opstarten en ondersteunen van projectgroepen (met verschillende kennis en 

disciplines) 

➢ vooropgestelde timing bewaken 

➢ opvolging en eventueel bijsturing van projecten 

➢ de principes en werkwijzen van projectmanagement toepassen, evalueren en 

bijsturen 

➢ leren uit de verschillende projecten en de conclusies ter beschikking stellen van de 

organisatie en toepassen in volgende projecten 

➢ het resultaat en de kost van de projecten op een aanvaardbaar niveau houden 

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de andere diensten 

en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak 

optimaal te kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ organiseren van, opvolgen van en actief meewerken aan intern overleg 

➢ zorgen voor een optimale communicatie met de functioneel bevoegde schepen 

➢ afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

➢ signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met 

de diverse diensten en medewerkers 
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Wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving 

van belang voor de dienst. 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

➢ wetgeving en regelgeving correct kunnen toepassen 

➢ de nodige wetgeving en vakgerichte informatie raadplegen, vakkennis opdoen en 

de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 

➢ vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de 

dienst 

➢ briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 

ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter 

beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties 

onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is 

verworven. 

Technische competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

e
le

m
e
n

ta
ir

 

v
o

ld
o

e
n

d
e
 

g
r
o

n
d

ig
 

Management en beleid Communicatiemanagement X X  

 Financieel management X   

 HR-management X   

 Strategisch management X X  

PC-Vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X  

 Mobile devices (smartphone, tablet, …) X X  

 Ms Office (Outlook, Excel, Word, 

PowerPoint) 

X X  

 Software eigen aan de functie X X X 

 Zoekmachines en internet (google, …) X X 
 

Werking en 

werkmiddelen 

Mondelinge communicatie X X  

 Procedures en procesbeheer X X  

 Projectmatig werken X X  

 Schriftelijke communicatie X X  

 Werking van de organisatie X X  

Wetgeving en 

regelgeving 

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de 

functie 

X X X 

 Wetgeving en regelgeving m.b.t. de 

organisatie 

X X  
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Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

g
r
a
d

a
tie

 1
 

g
r
a
d

a
tie

 2
 

g
r
a
d

a
tie

 3
 

Beheersmatige 

vaardigheden 

Plannen en organiseren X X  

 Resultaatgerichtheid X X  

Informatieverwerkend 

gedrag 

Visieontwikkeling X X  

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken  X X X 

 Netwerken  X X  

Leiderschap Leiding geven X X  

 Coachen X X X 

Persoonsgebonden 

gedrag 

Kwaliteit en nauwgezetheid  X X  

 Flexibiliteit  X X  

Probleemoplossend 

gedrag 

Klantgerichtheid  X X X 

Waardegebonden 

gedrag 

Integriteit X X X 

 

  


