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Het WGC Daenshuis vzw te Aalst staat voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke 
eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen, ongeacht rang of stand en dit door middel van een 
multidisciplinair aanbod onder één dak, met aandacht voor zowel actieve gezondheidszorg als 
preventieve acties. Voor een vervangingsopdracht zijn wij momenteel op zoek naar een deeltijds 
(30,4u/38u) maatschappelijk werker.  
 

MAATSCHAPPELIJK WERKER 
 
Taken en competenties 

- Situaties en behoeften van zorgvrager kunnen analyseren 
- Constructieve samenwerking opbouwen met zorgvrager en ev. doorverwijzer 
- De zorgvrager informeren en begeleiden naar de (lokale) sociale 

hulpverleningsmogelijkheden en administratieve stappen 
- Op creatieve en opbouwende manier, samen met zorgvrager, zoeken naar oplossingen, 

ook als deze niet onmiddellijk voorhanden (b)lijken – minimaal aanklampende houding 
- Oog hebben voor preventieve versterking van maatschappelijke draagkracht: bv. 

sociaal-educatieve informatiesessies (budgetbeheer, consumptie, …)  
- Deelname aan werkgroepen en fora 

 
Profiel 

- Diploma bachelor “sociaal werk – maatschappelijk werk” (of gelijkwaardig door 
ervaring) 

- Kennis van Frans en Engels (noties van andere talen is welkom). 
- In teamverband kunnen werken. 
- Open geest naar andere culturen en kansengroepen toe. 
- Emancipatorische visie in de samenwerking met de patiënten – geloof in de 

(veer)kracht van mensen en de eigen versterkende rol hierin. 
- Gepassioneerd door constructief multidisciplinaire samenwerking 
 

 
Wij bieden 

- Een tewerkstelling van 30,4u/38u (80%) van 01/02/2019 tot 31/07/2019. 
- Een vast loon via bediendenstatuut volgens barema van pc 330.153 
- Maaltijdcheques 
- Uurrooster bespreekbaar. 
- Inbedding in een multidisciplinair team. 
- Een aangename en leerrijke omgeving. 
- Plaats van tewerkstelling: 

- vzw Daenshuis: Sinte Annalaan 41 bus 3, 9300 Aalst 
- vzw Daenshuis site De Oever: Albrechtlaan 117, 9300 Aalst 
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Praktische organisatie 

- Het beschikken over een eigen vervoermiddel is noodzakelijk. Uw voertuig is tijdens 
dienstverplaatsingen omnium verzekerd.  

- Sollicitatiegesprekken zullen gepland worden in de eerste week van december. 
 

Voor meer informatie en kandidaatstelling 
Sighile Buyle, zorgcoördinator, tel. 053/78 10 16, sighile.buyle@daenshuis.be 
Solliciteren kan tot 30/11/2018 via e-mail met motivatiebrief en Curriculum Vitae. 
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