
Geconcretiseerde functiebeschrijving:  

Consulent – begeleidend (maatschappelijk assistent) (m/v/x) – Medisch Sociaal Opvangcentrum 

 

Graad 

Consulent (m/v/x) 

Functie 

Consulent – begeleidend (maatschappelijk assistent) (m/v/x) 

 

Doelstelling van de functie 

Als consulent – begeleidend (maatschappelijk assistent) (m/v/x) staat u in voor een integrale psychosociale en 

medische begeleiding van cliënten van het Medisch Sociaal Opvangcentrum. Hierdoor draagt u op een 

professionele en kwaliteitsvolle manier bij tot de realisatie van de doelstelling van uw dienst, zijnde ‘het 

leveren van een goede en kwaliteitsvolle gezondheids- en welzijnszorg naar drugsverslaafden in regio Gent’. 

 

Plaats in het organogram 

De organisatiestructuur van de Stad Gent en het OCMW Gent omvat drie pijlers: persoonsgebonden materie 
(dienstverlening voor de burger als individu), grondgebonden materie (dienstverlening voor de werk- of 
woonomgeving van de burger) en ondersteuning (alle ondersteunende diensten om de dienstverlening waar te 
maken). 
 

U wordt tewerkgesteld in het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) die één van de diensten vormt binnen 

het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid.  

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum is een ambulant centrum dat laagdrempelige multidisciplinaire 

hulpverlening biedt aan gebruikers van illegale drugs. Het MSOC biedt medische en psychosociale begeleiding 

en/of advies. Het doel is het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en 

zijn of haar omgeving, om uiteindelijk het druggebruik te beperken of te stoppen. Het centrum hecht er belang 

aan dit te doen op het tempo van de cliënt en vanuit een motiverende aanpak om zo de kansen en 

mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken. Het MSOC-team bevat ongeveer 24 medewerkers 

en bestaat uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en administratief 

medewerkers. 

U werkt in teamverband binnen een multidisciplinair hulpverleningsteam van artsen, verpleegkundigen, 

maatschappelijke werkers en psychologen. 

U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende. 
 

U geeft geen leiding. 

 

 

 

 



Functie-inhoud 

U staat in voor het begeleiden, informeren en/of vormen van mensen met een drugsproblematiek. Het 

opbouwen van een vertrouwensband en het motiveren voor het afleggen van een ontwikkelingstraject behoort 

tot uw opdrachten. Vanuit uw kennis van de sociale kaart in Gent verwijst u mensen eventueel door voor 

gespecialiseerde ondersteuning. U zorgt ervoor dat uw dienstverlening of hulpverlening laagdrempelig is en 

effectief uw doelgroep bereikt. U onderzoekt de noden en wensen van uw doelgroep, volgt de ontwikkelingen 

binnen uw werkveld op en integreert deze in uw werking. U staat open voor intervisie en werkt samen met 

collega’s rond uw aanpak en methodiek. 

U vervult hiervoor volgende opdrachten:  

• u staat mee in voor een integrale psychosociale en medische begeleiding van mensen met een 
drugsproblematiek. Dit houdt onder meer in dat u:  

− intakegesprekken voert met de cliënten die zich in het MSOC aanmelden. U registreert de hulpvragen en 
-noden op de verschillende levensterreinen, maakt samen met de cliënt een planning op omtrent welke 
stappen er gezet moeten worden voor de verbetering van de levenskwaliteit 

− u overlegt na de aanmelding met de teamcoördinator en andere betrokken medewerkers 

− u zet samen met de cliënt, rekening houdend met zijn/haar competenties, concrete stappen om de 
sociale situatie te verbeteren en bespreekt op een ondersteunende en motiverende manier de 
psychische en relationele problemen 

− u registreert de contacten met en over de cliënt in het cliëntendossier 

− u hebt in al uw gesprekken oog voor het aanbieden van informatie en het geven van voorlichting op vlak 
van gezondheid en welzijn 

− u vangt cliënten op in crisissituaties. Indien nodig organiseert u, in overleg met de arts of de 
teamcoördinator, een verwijzing 

− u ondersteunt in beurtrol met uw collega’s (psychosociale hulpverleners) de medische consultaties door 
oog te hebben voor en contact te leggen met cliënten die geen vragen hebben op vlak van psychosociale 
begeleiding om op termijn tot een integrale aanpak van de verslavingsproblematiek te komen 
 

• u verricht het nodige studiewerk met betrekking tot uw werkveld. Dit houdt onder meer in dat u:  

– zich verdiept in het werkveld en zich een beeld vormt van de huidige situatie en de verschillende 
actoren 

– ontwikkelingen binnen uw vakgebied vertaalt in praktische implicaties voor uw werk 

– nieuwe trends, visies, methodieken, regelgeving en wetgeving signaleert 
 

• indien nodig staat u in voor de ontwikkeling en uitwerking van vormings- en informatiepakketten, en 

organiseert en/of geeft u deze vorming 

• u voert administratieve opdrachten uit die vereist zijn binnen uw werk. Dit houdt onder meer in dat u:  

– uw activiteiten registreert 

– cliëntendossiers bijhoudt 

– vergaderingen belegt 

– verslagen opmaakt van vergaderingen 

– (type)brieven schrijft 

– college- en gemeenteraadsvoorstellen opmaakt die betrekking hebben op uw opdrachten 
 

• u volgt vorming en opleidingen die relevant zijn voor uw werk 

 



Specifieke arbeidsomstandigheden 

• u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement  

• u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze 
manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst 
en het departement waar u bent tewerkgesteld 

• u kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem, er kan u door uw leidinggevende gevraagd worden 
om bijzondere prestaties te verrichten conform de regeling die is opgenomen in het vademecum en er kan 
u gevraagd worden om op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied Gent te werken 

 

Contactpersoon (naam, functie en tel. nummer) 

Leen Verplaetse, adjunct van de directie, 09 223 46 44 


